
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 13. marca 2020

č. 06/2020

V Lipovom, 13. marca 2020

Dáša  K o v á c s o v á
  starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 13. marca 2020
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Bc. Zdenka Pavleová
Neospravedlnení: --

Program  :
.1 Otvorenie

.2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.3 Interpelácie

.4 Kontrola plnenia uznesení 

.5 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

.6 Schválenie odpredaja pozemku parc. č. C-KN 640/160

.7 Predstavenie evidenčného systému odpadov ELWIS

.8 Informačné a organizačné záležitosti 

.9 Diskusia

.10 Schválenie uznesení

.11 Ukončenie

1.  Otvorenie
Riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v Lipovom  otvorila  starostka  obce  Dáša

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  štyroch  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  navrhla  zaradiť  do programu tri  nové body,  a  to  Schválenie  plánu kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020; Schválenie splnomocnenia JUDr. Smatanovej
k  vymáhaniu  nedoplatkov  na  nájomnom  za  pozemky vo  vlastníctve  Obce  Lipové  a  Plán
činnosti kultúrnej komisie na rok 2020.  Poslanci s návrhom súhlasili a uvedené body zaradili
nasledovne:

5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

8.  Schválenie vymáhania nedoplatkov na nájomnom za pozemky

   10.  Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2020

Ostatné body sa primerane poposúvali. Poslanci následne schválili upravený program 
zasadnutia.

       Ako overovatelia boli určené poslankyne JUDr. Zuzana Smatanová a p. Daniela Szabóová
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       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan. 

3. Interpelácie
V rámci interpelácie vystúpili.
Daniela  Szabóová,  s  otázkou,  čo sa plánuje robiť  so železom z  bývalých mantinelov

ihriska. Starostka odpovedala, že podľa už predchádzajúcich rokovaní sa bude ihrisko v tento
rok odstraňovať. Predmetné železá si chce obec ponechať a využiť ich na iný účel... napríklad
na výmenu zábradlia na malom moste. Len sa musí vyriešiť otázka ich dočasného umiestnenia.
V rámci toho starostka spomenula, že kvôli vyhlásenému mimoriadnemu stavu spôsobeného
pandémiou choroby COVID-19 sa odkladá i verejnoprospešná akcia „Za krajšie Lipové“.

Daniela Szabóová, či by Obec Lipové nemohla vyhlásiť zbierku pre štyri deti so svalovou
dystrofiou, o ktorých sa v poslednom čase hovorilo v médiach. Starostka spolu s referentom
obce jej  odpovedali,  že  vyhlásiť  zbierku nie  je  také jednoduché,  lebo súhlas  na zahájenie
finančnej zbierky musí dať Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

4. Kontrola plnenia uznesení
  Starostka  v  krátkosti  zhodnotila  plnenia  uznesení  z  posledného  zasadnutia  obecného

zastupiteľstva. Z ôsmich uznesení bolo päť len schvaľovacích resp. vzatie na vedomie, a to
schválenie nového znenia VZN o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálny
odpad na rok 2020, schválenie návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2020, súhlas s odpredajom
pozemku v lokalite Zemianska Olča pánovi Milanovi Kovácsovi, schválenie správy hlavného
kontrolóra o vykonaných kontrolách za posledné obdobie, súhlas s prehlásením poslankyne
Daniely Szabóovej so vzdaním sa odmien po dobu trvania jej materskej dovolenky, schválenie
odpredaja  pozemku  v  Zemianskej  Olči  Angelike  Cserepesovej  a  poskytnutie  príspevkov
obciam Jelenec a Koliňany a mestu Prešovu z dôvodu tragédii, ktoré sa v nich udiali.

Z  vyššie  uvedených  uznesení  sa  fyzicky  realizoval  odpredaj  pozemkov  p.  Angelike
Cserepesovej a tiež sa zverejnil zámer odpredaja pozemkov p. Milanovi Kovácsovi. Tiež boli
ešte v roku 2019 poskytnuté finančné príspevky pre vyššie uvedené obce a mesto.

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
Hlavný kontrolór predložil poslancom Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.

Plán  bol  zverejnený na  úradných tabuliach  obce  od  18.12.2019.  Poslanci  plán  kontrolnej
činnosti vzali na vedomie bez pripomienok.

Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Starostka  oznámila  poslancom,  že  dňom  21.  apríla  2020  končí  funkčné  obdobie
terajšiemu hlavnému kontrolórovi  p.  Richardovi  Nagyovi.  Z vyššie uvedeného dôvodu sa
musí vykonať voľba nového hlavného kontrolóra. V zmysle ods. 2 § 18a zákona o obecnom
zriadení je voľbu potrebné vyhlásiť 40 dní pred samotnou voľbou tak, aby sa táto konala
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Vyhlásením
voľby dňa 13.03.2020 sa bude musieť voľba konať dňa 21.04.2020, čo je posledným dňom
funkčného obdobia doterajšieho kontrolóra. Zároveň týmto starostka poďakovala p. Nagyovi
za  doterajšiu  spoluprácu.  V následnej  diskusii  poslanci  stanovili  deň  voľby  hlavného
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kontrolóra  na  21.  apríla  2020 spolu  s podmienkami  a požiadavkami  na  kandidátov.  Text
vyhlásenia voľby je v prílohe tejto zápisnice. 

7. Schválenie   odpredaja pozemku parc. č. 640/160

Starostka predložila k schváleniu, resp. k vysloveniu súhlasu so skompletizovanou žiados-
ťou p. Milana Kovácsa o odkúpenie pozemkov parc. C-KN č. 640/160 záhrada o výmere 57
m2, o ktorej, už obecné zastupiteľstvo rokovalo dňa 16.12.2019 pričom s ňou predbežne vy-
jadrilo  súhlas.  Na  základe  vyššie  uvedeného  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  predložený
zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa č. 1/2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

8. Schválenie   vymáhania nedoplatkov na nájomnom za pozemky

 Starostka v krátkosti oboznámila poslancov so stavom úhrad nájomného za obecné pozem-
ky v lokalite „železničná stanica v Zemianskej Olči“. K dnešnému dňu je v tejto lokalite uzav-
retých 6 nájomných zmlúv,  z  ktorých len  jedna nájomkyňa (Margita  Baycsyiová)  si  svoje
zmluvné povinnosti neplní a už niekoľko rokov odmieta uhrádzať nájomné. Tiež je v tejto lo-
kalite jedno sporné užívanie nehnuteľností, t.j. kde prebieha súdny spor o vlastníctvo rodinné-
ho domu, ktorý vydražil p. Marek Šajben, no pôvodná vlastníčka a zároveň nájomníčka (Alž-
beta Bekeová) sa odmietla vysťahovať, ale ani neuhrádzala nájomné za dvor a záhradu. Pani
Bekeová medzi tým v roku 2015 zomrela a v súčasnosti tam bez vlastníckych práv žije jej
manžel. 

Uvedenú situáciu starostka konzultovala s JUDr. Zuzanou Smatanovou, ktorá je pripra-
vená pomôcť obci vymôcť predmetné nedoplatky, k čomu ju však musí obecné zastupiteľstvo
splnomocniť. V následnej diskusii poslanci súhlasili zo zastupovaním Obce Lipové JUDr. Zu-
zanou Smatanovou.  

9. Predstavenie evidenčného systému odpadov ELWIS

Ešte vo februári bola starostka oslovená Ing. Ivanou Graindovou, regionálnou manažérkou
firmy JRK Slovensko s.r.o., ktorá sa zaoberá dodávkou programov na lepšiu evidenciu zberu a
separovania komunálneho odpadu, ktorý by mohol výrazne zefektívniť separáciu odpadu v na-
šej obci a tým aj znížiť výšku úhrad, ktoré obec musí vynakladať na uloženie odpadu na sklád-
ke. 

Podľa pôvodného plánu mala prísť tento motivačný a evidenčný program odpadu – ELWIS
– poslancom osobne odprezentovať Ing. Graindová, ktorá však z dôvodu pandémie choroby
COVID-19, svoju účasť odriekla. Z tohto  dôvodu  poslancov s  programom v  skratke  obo-
známila  samotná  starostka.  Prezentačný  materiál  poskytnutý  Ing.  Graindovou  je  prílohou
zápisnice. Poslanci vzali uvedené na vedomie.

10. Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2020
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Predsedkyňa kultúrnej komisie, p. Eva Kašičková, predložila poslancom Plán činnosti kul-
túrnej komisie na rok 2020. Návrh bol na úradných tabuliach zverejnený ešte pred konaním
tejto schôdze. Poslanci ho vzali na vedomie a však s pripomienkou, že dnes ešte nie je možné
odhadnúť dopad súčasnej zdravotnej krízy na jeho úplné plnenie. Následne starostka oznámila,
že po vzdaní sa funkcie v komisii Bc. Zdenkou Pavleovou, bola komisia doplnená z radov ob-
čanov, a to p. Darinou Fábrikovou a p. Ivetou Bučekovou. Zatiaľ svoju činnosť vykonávajú
bez nároku na odmenu, keďže sú evidované ako nezamestnané.   

11.  Informačné a organizačné záležitosti 

 a.) Informácia o žiadosti o dotáciu z MF SR na individuálne potreby obcí
Obecný úrad podal na MF SR žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obcí a to na

výmenu strešnej krytiny na budove obecného úradu. Žiadosť je na sumu 15000 €, pričom
spoluúčasť  obce  v  prípade  jej  schválenia  by bola  1667 €.  V prípade  schválenia  by bola
vykonaná úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2020. 

b.) Odstránenie nepojazdného osobného motorového vozidla z betónového parkoviska 
Starostka  oznámila,  že  po  dlhom čase  a  po  viacerých výzvach  bolo  p.  Vladimírom

Zaťkom z parkoviska odstránené nepojazdné auto, ktoré bolo v jeho vlastníctve. 
c.) Zamestnávanie evidovaných uchádzačov o zamestnanie v rámci programu ÚPSVR 
      Pomôž svojej obci

Starostka informovala poslancov, že v rámci nového programu ÚPSVR Pomôž svojej
obci začali na obecnom úrade od 01.03.2020 pracovať tri uchádzačky o zamestnanie, a to p.
Iveta Bučeková, p. Darina Fábriková a p. Viera Vasiová. Ich pracovná náplň bude rovnaká
ako i po minulé roky, t.j. starostlivosť o verejné priestranstvá obce a o obecné budovy. 

  d.) Cenová ponuka na vyčistenie parkiet v kultúrnom dome
Starostka informovala poslancov, že zadala  vypracovať cenovú ponuku na vyčistenie

parkiet  v  kultúrnom dome.  Uvedené zdôvodnila  tým,  že  parkety sú  značne znečistené  a
keďže tento rok obecný úrad eviduje tri žiadosti o prenájom sály kultúrneho domu za účelom
usporiadania svadby, uznala za vhodné, žeby nebolo správne a morálne prenajímať ju s tak
zanesenými parketami.

Zároveň  si  dala  vypracovať  cenovú  ponuku  na  položenie  parkiet  a  výmenu  dverí  v
priestoroch kancelárii obecného úradu. Uvedené cenové ponuky sú prílohou tejto zápisnice.
O skutočnom zaradení týchto akcií  do rozpočtu obce sa rozhodne podľa výšky vyrúbenej
dane podľa nového VZN, ktoré bolo schválené minulý rok.  

12. Diskusia
V rámci diskusie vystúpila p. Eva Kašičková so žiadosťou opravy niektorých úsekov

cesty na osadu Rakytie. P. Kašičkovú podporila aj p. Szabóová. Starostka odpovedala, že o
uvedenom probléme dobre vie,  ale vzhľadom na finančnú náročnosť a využívanosť  tejto
cesty, by bola väčšia aj keď potrebná oprava nerentabilná. Ako bolo skôr povedané, v prípade
likvidácie betónového ihriska, by bol na opravu použitý rozdrvený materiál z ihriska. Zatiaľ
by navrhovala opraviť diery na moste „Pri Pumpe“, a to asfaltovou zmesou. Oprava by mohla
byť  vykonaná  svojpomocne,  prípadne  s  pomocou  PD  Sokolce.  Padol  i  návrh,  žeby  sa
uvedené miesta mohli opraviť položením betónových panelov, tak ako je to k domu č. 108.
Touto variantou by sa možno mohla vyriešiť aj časť cesty od malého mosta k bytovke č. 92
smerom na Sokolce, len treba zistiť cenu panelov. Poslanci vzali uvedené na vedomie. 
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13. Schválenie uznesení
Následne obecné zastupiteľstvo pristúpilo k schváleniu uznesení: 

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 42-06/2020

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok plán kontroly
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 43-06/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom:

  A.) určuje termín voľby hlavného kontrolóra obce Lipové na deň 21. apríla 2020

B.) určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Lipové na 0,10 z plného fondu PD.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 44-06/2020

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom viac ako trojpätinovou väčšinou v zmysle § 9a ods. 8 pís-
me. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje zámer od-
predaja pozemku na geometrickom pláne č. 32414013-24/19, ktorý bol vyhotovený Ing. Richar-
dom Gallasom, Lesná 40, 945 01 Komárno, IČO: 32 414 013, dňa 08.01.2020, ktorý autorizačne
overil Ing. Richard Gallas dňa 08.01.2020, a ktorý bol overený Okresným úradom v Komárne,
katastrálnym odborom dňa 18.02.2020 pod číslom 123/20, stotožnený ako parcela č.:

C-KN 640/160 záhrada o výmere 57 m2; 
spolu o výmere 57 m2

6



a ktorá bude odčlenená z parcely E-KN 640, ktorá je vedená na LV č. 197 vo vlastníctve Obce Li-
pové,  s  uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi  Milanovi  Kovácsovi rod.
Kovács, nar. 06.04.1964, r.č. 640406/6779, trvale bytom Cyprichova 2475/12, 831 54 Bratislava -
Rača, občanovi SR, so stanovenou minimálnou východiskovou cenou minimálne =2,- eur za m2,
pričom ako dôvod hodného osobitného zreteľa stanovuje nasledujúce: 

Vyššie uvedený pozemok  na geometrickom pláne č. 32414013-24/19 o celkovej výmere 57
m2, sa nachádza v extraviláne obce Lipové a v intraviláne obce Zemianska Olča, ako pre obec
Lipové nevyužiteľný zostatok parcely E-KN 640, medzi posledným domom na ulici Ružová v
obci Zemianska Olča a ornou pôdou vo vlastníctve fyzickej osoby. 

Kupujúci požiadal o odkúpenie pozemku z dôvodu zámeru odkúpenia vedľajších pozemkov
od fyzickej osoby a ich spojenia v jeden funkčný celok, na ktorom následne plánuje výstavbu
rodinného domu. 

Predmetný pozemok je z dôvodu jeho umiestnenia,  tvaru a výmery pre obec Lipové úplne
nevyužiteľný. Navyše,  obec Lipové ako vlastník,  by sa mala starať o jeho údržbu,  aj  keď sa
nachádza v intraviláne obce Zemianska Olča.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť na úradných
tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne na 15 dní nepret-
ržite.

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

a.)  v prípade  prejavenia  záujmu  o odkúpenie  pozemku  ďalším  záujemcom  resp.  podania
námietok  alebo  pripomienok  ukladá  starostke  obce  predložiť  návrh  kúpno-predajnej  zmluvy
k schváleniu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, resp. podať o tom informáciu s ná-
vrhom na ďalšie riešenie, alebo

b.) v prípade neprejavenia záujmu o odkúpenie pozemku ďalším záujemcom resp. nepodania
žiadnych námietok alebo pripomienok schvaľuje viac ako trojpätinovou väčšinou odpredaj po-
zemku v zmysle bodu 1.) tohto uznesenia  a schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo výške
=2,00 eurá/m2 t.j.  celkom =114,-  eur (slovom: Jednostoštrnásť eur) a splnomocňuje starostku
obce uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu so záujemcom Milanom Kovácsom rod. Kovács za pod-
mienok uvedených v bode 1.) tohto uznesenia a podať informáciu o uzavretej kúpno-predajnej
zmluve na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 45-06/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom splnomocňuje JUDr. Zuzanu Smatanovú k všetkým
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potrebným  úkonom k 
1.) vymoženiu nedoplatku na nájomnom za pozemky vo vlastníctve obce Lipové a
2.) uzavretiu nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti parc. č. C-KN 639/26 a C-KN 639/27 (dvor
a  záhrada)  v  katastrálnom  území  Lipové  v  intraviláne  obce  Zemianska  Olča  na  adrese
Železničná 83/104 na ktorých je rodinný dom, ktorý je podľa LV č. 355 vo vlastníctve Mareka
Šejbana, trvale bytom Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 
Uznesenie č. 46-06/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
1.) berie na vedomie Plán kultúrnych akcií na rok 2020 a súhlasí s ním.
2.) berie na vedomie prizvanie p. Ivety Bučekovej a p. Dariny Fábrikovej k činnosti 

v kultúrnej komisii.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11a: 
Uznesenie č. 47-06/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
1.) berie na vedomie žiadosť obce Lipové o dotáciu na individuálne potreby obcí z MF

SR  na  investíciu  „Výmena  strešnej  krytiny,  strešných  žľabov  a  zvodov,  vybudovanie
zastrešenia priestoru pred vchodmi na budove obecného úradu“ v celkovej sume 15.000,- eur a
súhlasí s ňou. 

2.) súhlasí so spoluúčasťou obce Lipové na investícii v sume 1667,- eur. 
 3.)  ukladá  starostke  obce  v  prípade  poskytnutia  dotácie  vykonať  príslušné  úpravy
rozpočtu obce Lipové na rok 2020 a informovať o nich obecné zastupiteľstvo.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11d: 
Uznesenie č. 48-06/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom súhlasí s predloženou cenovou ponukou na vyčistenie
parkiet v kultúrnom dome v sume =2212,50 € bez DPH, t.j. celkom =2655,- € a súhlasí s jej
realizáciou v rozpočtovom roku 2020. 

Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke vykonať v tomto smere úpravu rozpočtu obce
Lipové na rok 2020.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

14.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.
.
V Lipovom, 13. marca 2020 

Zapísal: Ján Belan zapisovateľ                   Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 
                                                                                                             starostka obce

Overovatelia: .................................................................................................................................

                      JUDr. Zuzana Smatanová v.r.   Daniela Szabóová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Ospravedlnenie neúčasti Bc. Zdenky Pavleovej
3.            Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
4.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – verejná vyhláška
5.  Geometrický plán č. 32414013-24/19 na odpredaj pozemku C-KN 640/160
6.  Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové
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7.    Prezentácia Evidenčného a motivačného systému ELWIS
8.  Plánované kultúrne podujatia obce Lipové na rok 2020
9.  Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na individuálne potreby obcí
10.  Cenové ponuky na položenie nových parkiet v priestoroch OcÚ a vyčistenie parkiet 

       v kultúrnom  dome
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