
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 18. júna 2020

č. 07/2020

V Lipovom, 18. júna 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 18. júna 2020
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   --
Neospravedlnení: --

Program  :
.1 Otvorenie

.2 Sľub poslanca – náhradníka

.3 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.4 Interpelácie

.5 Kontrola plnenia uznesení 

.6 Voľba hlavného kontrolóra

.7 Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za 
rok 2019

.8 Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2020

.9 Odpredaj pozemku na parcele č. KN-E 640

.10 Organizačno – informačné záležitosti

.11 Diskusia

.12 Schválenie uznesení

.13 Ukončenie

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

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  štyroch  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.  A  tiež  p.  Dávida  Nagya,  v  komunálnych  voľbách  2018  zvoleného
náhradníka.

2.  Sľub poslanca – náhradníka
Z dôvodu vzdania sa mandátu p. Evou Kašičkovou nastala potreba doplnenia počtu členov

obecného zastupiteľstva.  Z tohto  dôvodu a  z  dôvodu,  aby obecné zastupiteľstvo  mohlo  v
plnom zastúpení rokovať, pristúpila starostka k jeho doplneniu. Ako prvým náhradníkom bol v
komunálnych voľbách v roku 2018 zvolený p.  Dávid Nagy,  ktorý súhlasil  s  nástupom do
Obecného zastupiteľstva v Lipovom a právoplatný poslanec. Starostka obce prečítala zákonom
určený text sľubu poslanca a p. Nagy ho stvrdil podaním ruky, vyslovením slova „Sľubujem“ a
podpísaním uvedeného textu. Sľub je prílohou tejto zápisnice.
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3. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
Starostka sa opýtala  poslancov,  či  majú niečo k doplneniu  programu rokovania.  Keďže

žiaden poslanec nemal  k programu rokovania pripomienky resp.  návrhy, poslanci  program
jednohlasne schválili. 

       Ako overovatelia boli určení poslanci p. Anna Elogová a p. Dávid Nagy.

       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan. 

4. Interpelácie
V rámci interpelácie vystúpili.
Bc. Zdenka Pavleová, s otázkou, ako stojí žiadosť obce o zriadenie verejného WiFi v

rámci programu Wifi pre teba. Starostka v krátkosti zhrnula súčasný stav. K dnešnému dňu
bola  obci  schválená  žiadosť,  a  tiež  bola  s  Úradom  podpredsedu  vlády  pre  investície  a
informatizáciu podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v sume 15000,- eur.
Tohoto času sa čaká na výsledok kontroly verejného obstarávania dodávateľa stavby. 

 V rámci tohoto bodu starostka informovala poslancov i o ďalších žiadostiach obce o
poskytnutie dotácii, a to z Úradu vlády SR na individuálne potreby obci, v tomto prípade na
rekonštrukciu strechy na budove obecného úradu. A tiež o žiadostiach obce Lipové na NSK na
podporu  kultúry,  cestovného  ruchu  a  športu.  K  dnešnému  dňu  neboli  zverejnené  žiadne
výsledky.  Je  pravdepodobné,  že  z  dôvodu  vypuknutia  pandémie  sa  i  tieto  rozhodnutia
oneskoria.

Bc.  Zdenka  Pavleová,  sa  na  základe  “nejakých  šumov”,  ktoré  v  poslednom  čase
obchádzali  obec,  opýtala  starostky,  či  sa  na  obecnom úrade  vytvára  ročný plán  čerpania
dovoleniek.  Pričom  sama  poznamenala,  že  nemá  žiadne  pripomienky  voči  zákonnosti
preplatenia  dovoleniek  v  roku  2018,  za  ktoré  sama  v  tom  období  hlasovala.  Starostka
odpovedala,  že  aj  ona  “zachytila”  tieto  “šumy”,  a  vie  odkiaľ  prichádzajú.  Povedala,  že
dovolenky sa  na  úrade  priebežne  čerpajú.  K preplateniu  jej  dovoleniek  v  roku  2018,  pri
ukončení jej prvého volebného obdobia došlo nie z dôvodu nejakého účelového nečerpania
dovoleniek v rokoch 2017 a 2018, tak ako sa v tých “šumoch” spomína. Totiž, až do konca
roka 2018 platilo, že v prípade, že novým starostom je pôvodný starosta, sa dovolenky prenesú
do ďalšieho roka.  Až v novembri  2018 pri  novelizovaní  niektorých zákonov a o verejnej
službe,  rozoslalo ZMOS obciam a mestám metodický pokyn spolu so vzorom príslušného
uznesenia. Zároveň starostka podotkla, že by bolo dobré pozrieť sa i na rovnaký prípad z roku
2014,  kedy bolo  tiež  preplatené  odchádzajúcemu starostovi  25 dní  dovolenky,  navyše bez
akéhokoľvek schválenia obecným zastupiteľstvom a teda ani nezverejnením tejto skutočnosti.
Jej prípad bol zákonný a navyše, na rozdiel od prípadu v roku 2014, úplne transparentný. V
krátkosti sa tiež vyjadrila i k iným “položkám” na facebooku zverejnených “šumov”. A však
napokon, tak ako ona, aj ostatní poslanci skonštatovali,  že uvedeným “šumami” sa nebudú
zaoberať, lebo by sa museli zaoberať len nimi a ich šíriteľom.

 Z diskusie poslancov však vyplynul i návrh, aby boli  prepracované interné smernice o
tvorbe a čerpaní Sociálneho fondu a tiež do internej smernice Platový poriadok zamestnancov
obecného úradu boli zapracované aktuálne znenia zákona o práci vo verejnom záujme.  

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

zastupiteľstva. Zo siedmych uznesení bolo päť len schvaľovacích resp. vzatie na vedomie, a to
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schválenie odpredaja pozemku na parcele E-KN 640 p. Milanovi Kovácsovi, zmocnenie JUDr.
Smatanovej  k  vymoženiu  nedoplatkov  na  nájomnom  z  pozemkov  v  Zemianskej  Olči  na
parcele  E-KN 640,  schválenie  plánu kultúrnych akcií  v  roku 2020 a zaradenie niektorých
občanov  do  kultúrnej  komisie,  vyjadrenie  súhlasu  s  podanou  žiadosťou  o  dotáciu  na
individuálne potreby obcí. Tiež bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce Lipové, ktorá
sa mala konať už 21. apríla 2020, ale z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu z dôvodu
vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19, sa preložila na dnešné zasadnutie.

Z  vyššie  uvedených  uznesení  sa  fyzicky  realizoval  odpredaj  pozemkov  p.  Milanovi
Kovácsovi,  a však z  dôvodu nezrovnalostí  vo výmere tam sa nachádzajúcich pozemkov v
katastri nehnuteľností, nebola táto zmluva ešte vložená. 

6. Voľba hlavného kontrolóra
Keďže  dňa  22.04.2020  uplynulo  funkčné  obdobie  doterajšieho  hlavného  kontrolóra  p.

Richarda  Nagya,  bolo  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  v  zákonom  určených  lehotách
povinné vyhlásiť  voľbu nového hlavného kontrolóra,  čo aj  urobilo  dňa 13.marca 2020 na
svojom zasadnutí  uznesením č.  43-06/2020, pričom ako deň voľby určilo  21.  apríla  2020.
Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra bola na úradných tabuliach zverejnená dňa
16.03.2020. Do dňa 7. apríla 2020, čo bol posledný termín na podanie prihlášky, bola obci
doručená  len  jedna  prihláška,  a  to  prihláška  súčasného  hlavného  kontrolóra,  p.  Richarda
Nagya. 

K otvoreniu obálky s prihláškou bola poverená Bc. Pavleová, ktorá skonštatovala úplnosť
všetkých zákonom požadovaných náležitostí prihlášky. 

Ešte pred samotnou voľbou sa však Bc. Pavleová vyjadrila, že očakávala viac záujemcov. 
Pred  samotnou  voľbou  bolo  hlasovaním  jednohlasne  určené,  že  voľba  prebehne  tajne.

Následne sa uskutočnili  voľby hlavného kontrolóra.  Poslanci,  s  počtom hlasov 4 “za” a 1
“zdržal sa”, zvolili p. Nagya za hlavného kontrolóra obce Lipové na obdobie od 19. 06.2020
do 18.06.2026.  

7. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za rok 2019

Záverečný účet obce Lipové za rok 2019 bol spolu s Individuálnou výročnou správou
obce Lipové za rok 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26. 05. 2020 a 29. 05. 2020,
čím boli splnené zákonne podmienky. Do dňa prerokovania neboli na obecný úrad doručené
žiadne návrhy a ani námietky.

O  zverejnení  Záverečného  účtu  a  Výročnej  správy  boli  poslanci  informovaní  v
predstihu e-mailom. S návrhom uznesenia poslancov oboznámil referent p. Belan. Hlavný
kontrolór, p. Richard Nagy, konštatoval vo svojom stanovisku správnosť záverečného účtu a
vyjadril  sa v ňom, že voči nemu nemá žiadne pripomienky alebo výhrady. Jeho písomné
stanovisko  je  prílohou  tejto  zápisnice.  Poslanci  k  uvedeným  materiálom  nemali  žiadne
námietky alebo pripomienky. 

8. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2020
Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2020 bol na úradných tabuliach zverejnený

dňa 03.06.2020, čím boli splnené zákonne podmienky. Do dňa prerokovania neboli na obecný
úrad doručené žiadne návrhy a ani námietky.  Aj keď predkladaná úprava bola poslancom tiež
zaslaná  vopred,  referent  stručne  prešiel  návrh úpravy,  ktorý je  prílohou  zápisnice.  Úpravy
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vychádzali hlavne z nového VZN č. 1/2019, ktorým sa upravili výšky sadzby daní a poplatkov,
zo skutočného vývoja iných príjmov a prehodnotenia potreby niektorých výdavkov. Návrh
úpravy rozpočtu je prebytkový so sumou prebytku 12.395 €. Pričom o využití prebytku môžu
rozhodnúť sami poslanci. Starostka im z tohoto dôvodu predložila niekoľko možných návrhov,
z ktorých poslanci určili  za prioritné 2. etapu výmeny okien a dverí na budove kultúrneho
domu  v  predpokladanej  sume  4000,-  eur,  vyčistenie  parkiet  v  sále  kultúrneho  domu  v
predpokladanej  sume  do  3000,-  eur  a  odstránenie  betónovej  plochy  –  športového
multifunkčného ihriska v predpokladanej sume 4000,- eur. K uvedenej sume bude potrebne
pripočítať aj 1670,- eur ako spoluúčasť v prípade poskytnutia dotácie na výmenu strechy z
Úradu vlády SR na individuálne potreby obcí. Zároveň sa upravuje mylne určená suma 1000,-
eur na revíziu hasiacich prístrojov na sumu 300,- eur. 

Starostka tiež  poznamenala,  že na uvedené tri  schválené akcie  sa ešte  vykoná výber
dodávateľa, a to prieskumom trhu. O výsledku budú poslanci informovaný priebežne.

V prípade nedostatočného napĺňania rozpočtu v priebehu roka je v zmysle aktuálnych
opatrení MF SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 možné použiť na tieto, aj bežné
výdavky,  zdroje  z  Rezervného  fondu  obce.  Pričom  by ich  konkrétne  čerpanie  bolo  včas
predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvo

9. Odpredaj pozemku na parcele č. KN-E 640

 Starostka predložila poslancom žiadosť p. Vojtecha Bekeho o dokúpenie 13 m2 pozemku
na parcele E-KN 640 v k.u. Lipové v intraviláne obce Zemianska Olča, ktorý sa nachádza ved-
ľa rodinného domu vo vlastníctve jeho matky. Žiadosť bola obci doručená ešte 28.05.2020 av-
šak bez geometrického plánu. Keďže sa však podľa informácii poskytnutých JUDr. Zuzanou
Smatanovou vyskytli nezrovnalosti v evidencii katastra – nezrovnalosti vo výmere tam nachá-
dzajúcich sa pozemkov, Okresný úrad v Komárne, katastrálny odbor pozastavil všetky prevody
pozemkov v tejto lokalite. A tiež pozastavil tvorbu geometrických plánov pre túto lokalitu. Z
tohto dôvodu starostka navrhla uvedenou žiadosťou sa nezaoberať a to až do dodania geomet-
rického plánu. Poslanci vzali uvedené na vedomie bez pripomienok.

10.  Informačné a organizačné záležitosti 

 a.) Prehlásenie poslanca Dávida Nagya k vyplácaniu poslaneckých odmien
Poslanec p.  Dávid  Nagy prehlasuje,  že  si  uplatňuje vyplácania  mesačných odmien  v

zmysle čl. 2 ods. 1 Internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií v znení neskorších noviel a úprav.   

b.) Žiadosť nájomkyne priestorov hostinca v kultúrnom dome o odpustenie nájomného
Starostka  predložila  žiadosť  Jany  Szabóovej,  nájomkyne  priestorov  hostinca  v

kultúrnom dome, o odpustenie nájomného počas obdobia od 13.03.2020 do 30.04.2020, t.j.
počas vyhlásenia mimoriadneho  stavu spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19, počas
ktorého museli byť uzavreté všetky pohostinské zariadenia. Poslanci vzhľadom aj na ochotu
p. Szabóovej pomáhať obci – kosenie plôch krovinorezom -  schválili odpustenie nájomného
za ňou prenajímané priestory za obdobie mimoriadneho stavu. 

c.) Odstránenie spevnenej betónovej plochy (športového multifunkčného ihriska) 
Na  základe  už  schváleného  financovania  odstránenia  spevnenej  betónovej  plochy
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(športového  multifunkčného  ihriska)  a  upozornenia  Ing.  Zuzany  Szajkovej,  pracovníčky
Spoločného obecného úradu v Zemianskej Olči na úseku stavebnej správy,  je potrebné k
vydaniu  rozhodnutia  o  odstránení  schváliť  patričné  uznesenie.  Následne  tak  poslanci
vykonali.

11. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil. 

12. Schválenie uznesení
Následne obecné zastupiteľstvo pristúpilo k schváleniu uznesení: 

k bodu rokovania č. 2: 
Uznesenie č. 49-07/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  konštatuje,  že  zvolený  náhradník  Obecného
zastupiteľstva v Lipovom, p. Dávid Nagy, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Lipovom.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 4 poslancov OZ v Lipovom.

Za: 4 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 4: 
Uznesenie č. 50-07/2020

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce predložiť do jeho najbližšieho
zasadnutia  úpravu Internej  smernice  č.  3/2020  Poriadok  odmeňovania  zamestnancov  obce
Lipové  zo  dňa  08.12.2018  so  zapracovaním  aktuálnych  znení  zákonov  552/2003  Z.  z.  o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní  niektorých  zamestnancoch  pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení
neskorších predpisov platných.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce predložiť do jeho najbližšieho
zasadnutia úpravu Internej smernice č. 13/2007 Účt Tvorba a použitie finančných a peňažných
fondov zo dňa 14.12.2007 v zmysle aktuálneho znenia zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v zmysle neskorších predpisov. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 30.09.2020

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 51-07/2020
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Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  za  hlavného  kontrolóra  obce  Lipové  p.
Richarda Nagy, nar. 15. 10. 1985, trvale bytom Lipové č. 56, 946 14.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostovi obce oznámiť toto p. Richardovi
Nagyovi a uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s pracovným úväzkom 0,1 v zmysle uznesenia
Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom č.  43-06/2020  zo  dňa  13.  03.  2020  s  nástupom dňa
19.06.2020.

  Zodpovedný:  starostka obce
Termín:       Ihneď

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 52-07/2020

1.) Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom v zmysle ustanovenia § 16 zákona č.  583/2004 Z.z.  o
rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov
schvaľuje  celoročné  hospodárenie  obce  Lipové za  rok  2019 bez  výhrad  s  nasledovnými
výsledkami:

a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Bežný rozpočet   
- príjmy:   96 503,14 €
- výdavky:  94 985,90 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  1 517,24 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie   
- príjmy- kapitálové  0,00 €
- výdavky – kapitálové  1 070,00 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -1 070,00 €

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)  447,24 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Bežný rozpočet   
- náklady (účtovná skupina 5)  109 062,88 €
- výnosy (účtovná skupina 6)  97 865,84 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -11 197,04 €
- Splatná daň z príjmov  0,00 €
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- Dodatočne platená daň z príjmov  0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení  -11 197,04 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019
- na bankových účtoch 20 550,50 €
- v pokladni 0,00 €
Spolu:   20 550,50 €

- zostatok na účte sociálneho fondu 715,79 €

- zostatok na účte cenín 120,17 €
- poštové známky 9,10 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 111,07 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.) Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -11 197,04 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

b.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na v priebehu roka na schválené investičné akcie a 
zaúčtovanie schodku rozpočtu obce Lipové za rok 2019 v prospech rezervného fondu  obce 
Lipové na rok 2020 v celkovej výške =447,24 eur. 

c.) Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2020 vo výške nového zostatku v sume
=20.550,50 Eur a 

d.) Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2019 bez pripomienok a nariaďuje starostke
obce sa týmto uznesením riadiť.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 53-07/2020
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1.)  Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy č.  1
rozpočtu obce Lipové na rok 2020 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 1 v euro 

Celkové príjmy   107.299,00
Celkové výdavky                                                                                                                106.953,00  
Celkový prebytok / schodok              346,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF    107.299,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       106.953,00  
Celkový prebytok / schodok        346,00  

Bežné príjmy   105.589,00
Bežné výdavky                                                                                                                     105.243,00  
Celkový prebytok / schodok            346,00

Kapitálové príjmy                1.710,00
Kapitálové výdavky                                                                                                                 1.710,00  
Celkový prebytok / schodok                 0,00

Poznámka: Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície: 

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume  =660,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
- Vypracovanie žiadosti o dotáciu na výmenu autobusových 

          zastávok      =300,- €

Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície úpravou č. 1: 

- Odstránenie betónovej plochy v sume    =4.000,- €
- Spoluúčasť obce na výmene krytiny na OcÚ  s.    =1.670,- €
- Výmena okien na budove KD v sume           =4.000,- €
- Čistenie parkiet v sále KD v sume    =3.000,- € 

Finančné príjmové operácie                        0,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                              0,00
Celkový prebytok / schodok                   0,00

Poznámka: Príjem: --
 Výdavky: --

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2020  č. 1 a riadiť sa ňou. 
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10a: 
Uznesenie č. 54-07/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  bez  pripomienok  na  vedomie  prehlásenie
poslanca Dávida Nagya, že si uplatňuje vyplácania mesačných odmien v zmysle čl. 2 ods. 1
Internej  smernice  č.  3/2011  Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v
Lipovom a členov jeho komisií v znení neskorších noviel a úprav.   

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10b: 
Uznesenie č. 55-07/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje žiadosť nájomkyne priestorov hostinca v
Kultúrnom dome na adrese Lipové č. 93 Jany Szabóovej o odpustení nájomného za obdobie
od  13.03.2020  do  30.04.2020  t.j.  počas  uzatvorenia  jej  prevádzky  z  dôvodu  vyhlásenia
mimoriadneho stavu  spôsobeného pandémiou ochorenia  COVID-19,  a  to  celkom v sume
=79,35 €. 

Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke vykonať v tomto smere úpravu rozpočtu obce
Lipové na rok 2020 a túto úpravu zahrnúť do úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2020.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10c: 
Uznesenie č. 56-07/2020
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1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  odstránenie  “Spevnenej  betónovej
plochy  “  tzv.  “Športového  multifunkčného  ihriska”  o  rozmeroch  750  m2,  ktoré  je  vo
vlastníctve Obce Lipové vedené v evidencii majetku pod inventárnym číslom 50/021, na ktoré
bolo  vydané rozhodnutie  o  využívaní  územia  č.  09/2011/3  zo  dňa  11.02.2011,  ktoré  bolo
právoplatné 03.03.2011, a ktoré je postavené na parcele KN-C č. 29/1 ostatné plochy vedené
na LV č. 197 Okresného úradu v Komárne, katastrálny odbor vo vlastníctve Obce Lipové. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce podať na Spoločný obecný
úrad v Zemianskej Olči na úseku stavebnej správy žiadosť o odstránenie tejto stavby.

2.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom nariaďuje  po  likvidácii  “Spevnenej  betónovej
plochy “ tzv. “Športového multifunkčného ihriska” v obstarávacej cene =32130,01 € vyradiť
ho z evidencie majetku obce Lipové a vykonať všetky potrebné účtovné úkony k vyradeniu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.

V Lipovom, 18. júna 2020 

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

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

                      Anna Elogová v.r. Dávid Nagy v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Sľub poslanca OZ v Lipovom p. Dávida Nagya 
3.            Poznámky starostky k obvineniam zo strany bývalého starostu
4.  Hlasovacie lístky na voľbu hlavného kontrolóra – 5 ks
5.  Záverečný účet obce Lipové za rok 2019
6.  Individuálna výročná správa obce Lipové za rok 2019
7.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
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8.    Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2020
9.  Schválená úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2020
10.  Predbežná cena výmeny okien na budove kultúrneho domu
11.  Predbežná cena čistenia parkiet v budove kultúrneho domu
12.      Žiadosť Vojtecha Bekeho o odpredaj pozemku
13.  Žiadosť Jany Szabóovej o odpustenie nájomného
14.  Rozhodnutie č. 09/2011/3 o využívaní územia “Spevnená betónová plocha”
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