
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 08. decembra 2018

č. 1/2018

V Lipovom, 08. decembra 2018

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 ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 8. decembra 2018
Prítomní:             Podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ---
Ospravedlnení: ---

Program :
1.) Otvorenie - Štátna hymna Slovenskej republiky
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
4.) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce do rúk predsedu miestnej volebnej komisie 

a  odovzdanie insígnií
5.) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva do rúk starostky 

obce
6.) Zabezpečenie účinnosti ustanovení zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 (Nariadenia GDPR)
7.) Vystúpenie novozvolenej starostky 
8.) Schválenie programu
9.) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba členov komisií
10.) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 
voľba jej členov

11.) Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v §12 ods. 
1 a 2

12.) Určenie poslanca na podpisovanie pracovných ciest starostky obce 
13.) Schválenie platu starostky obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov

14.) Schválenie odmeňovania poslancov
15.) Schválenie návrhu VZN obce Lipové č. 1/2018, ktorým sa mení a upravuje VZN obce 

Lipové č. 1/2011 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad pre rok 2019

16.) Schválenie návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2019 a vzatie na vedomie návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2020 a 2021

17.) Informačne a organizačné záležitosti
18.) Diskusia
19.) Schválenie uznesení
20.) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

1. Otvorenie
Ustanovujúce  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v Lipovom otvorila  starostka  obce 

Dáša Kovácsová. Následne odznela Hymna Slovenskej republiky.  
2. Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice
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Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Belan. Za overovateľov boli určené p. Anna 
Elogová a p. Eva Kašičková. Poslanci konštatovali, že zvukový záznam nie je nutné vykonávať.

3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
S  výsledkami  volieb  do  samosprávnych  orgánov  obce  Lipové,  konaných  dňa  10. 

novembra  2018  oboznámil  nové  obecné  zastupiteľstvo  p.  Alexander  Soboslai,  predseda 
Miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy orgánov miest a obcí. Správa je v prílohe 
zápisnice.

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce do rúk predsedu Miestnej volebnej  
komisie  a odovzdanie insígnií

Po správe prednesenej predsedom MVK pristúpila p. Dáša Kovácsová k zloženie sľubu 
starostu do rúk predsedu MVK, p. Alexandrovi Soboslaimu a to  podaním ruky, vyslovením 
slova  „sľubujem“ a  podpisom pod  Sľub  starostu  obce.  Následne  odovzdal  p.  Alexander 
Soboslai insígnie p. Kovácsovej, ktorá sa týmto ujala vedenia zasadnutia.

5. Zloženie  sľubu  novozvolených  poslancov  obecného  zastupiteľstva  do  rúk  
starostky obce

Po zložení sľubu starostky obce zložili takým istým spôsobom sľub do rúk starostky obce 
aj novozvolení poslanci v abecednom poradí:
 p. Anna Elogová
 p. Eva Kašičková

p. Bc. Zdenka Pavleová
 p. JUDr. Zuzana Smatanová

p. Daniela Szabóová 

6. Zabezpečenie účinnosti ustanovení zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a    Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 (Nariadenia GDPR)

Po zložení sľubov starostka a referent v krátkosti vysvetlila novým poslancom ich práva a 
povinnosti pri výkone ich poslaneckého mandátu vyplývajúce z ustanovení zákona 18/2018 Z.z. 
o  ochrane  osobných údajov a  Nariadenia Európskeho  parlamentu  a  Rady (EÚ)  2016/697 
(Nariadenia GDPR).  Poslancom bolo vykonané poučenie pričom svojimi podpismi potvrdili 
vykonanie poučenia a dali súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov.

7. Vystúpenie starostky obce
Po zložení sľubov novozvolenými poslancami predniesla starostka obce krátky prejav, 

v ktorom v hrubých rysoch načrtla svoje predstavy o budúcej práci obecného úradu, obecného 
zastupiteľstva a celkove celej obce Lipové. 

Vyjadrením viery, že ona i novozvolení poslanci budú spoločne pracovať pre spokojnosť 
občanov obce Lipové a jej rozvoj, ukončila svoj prejav.

8. Schválenie programu
Starostka skonštatovala prítomnosť všetkých piatich poslancov, ktorý práve zložili sľub 

poslanca správne a bez výhrad, čím sa stali poslancami. 
Následne novozvolení poslanci schválili počtom hlasov 5 ZA vyššie uvedený program 
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rokovania obecného zastupiteľstva.
 

9. Zriadenie komisií a voľba členov komisií
Poslanci na  návrh starostky  obce  schválila ponechanie doterajších komisií.  Na  návrh 

JUDr.  Zuzany  Smatanovej  sa  názov  „ekonomickej“  komisie  doplnil  o  slovné  spojenie 
„investičné  zámery“.  Svoj  návrh  zdôvodnila,  že  komisia  by sa  týmto  mohla  zaoberať  aj 
vytváraním návrhov a víziami ďalšieho budúceho rozvoja obce. Následne poslanci, po dlhšej 
diskusii, zvolili ich predsedov a členov :

 Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti s predsedkyňou Evou Kašičkovou a 
členmi Annou Elogovou a Bc. Zdenkou Pavleovou a

 komisia pre  ekonomiku,  investičné zámery a  verejný poriadok  s  predsedkyňou 
JUDr.  Zuzanou  Smatanovou  a  členmi  Bc.  Zdenkou  Pavleovou  a  Danielou 
Szabóovou.

 
10. Zriadenie komisie   podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu        pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
a voľba jej členov

V  zmysle ustanovení  vyššie  citovaného  zákona  č.  357/2004  Z.z.  sú  vybraní verejní 
funkcionári povinní do 30 dní odo dňa kedy sa ujali svojej funkcie a počas jej výkonu vždy do 
31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú:  
- či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 
funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2, 
-  aké  zamestnanie vykonávajú v pracovnom pomere,  obdobnom pracovnom vzťahu alebo 
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonávajú popri výkone funkcie 
verejného funkcionára, 
-  aké  majú  funkcie  v  štátnych  orgánoch,  v  orgánoch  územnej  samosprávy,  v  orgánoch 
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; 
taktiež uvedú, z ktorých uvádzaných funkcií majú príjem, funkčné alebo iné požitky, 
-  svoje  príjmy  dosiahnuté  v  uplynulom  kalendárnom  roku  z  výkonu  funkcie  verejného 
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný 
funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, 
- svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v 
domácnosti,  vrátane  osobných údajov v rozsahu  titul,  meno,  priezvisko  a  adresa  trvalého 
pobytu. 

 V obci Lipové je v zmysle č. 7 ods. 5 podávať toto oznámenie len starostka obce. 
Za členov komisie boli následne zvolené poslankyne:

p. Anna Elogová
p. Eva Kašičková a 
p. Daniela Szabóová

11. Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v § 12
Poslanci sa dohodli, že povereným poslancom, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ v prípadoch uvedených v § 12 ods.  1  a  2  zákona o  obecnom zriadení, bude zástupca 
starostky obce, ktorou na návrh starostky bude JUDr. Zuzana Smatanová.
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12. Určenie poslanca na podpisovanie pracovných ciest starostky obce
Poslanci sa  dohodli,  že  poslancom,  ktorý bude starostke  podpisovať pracovné cesty, 

bude tak isto zástupkyňa starostky obce, JUDr. Zuzana Smatanová.

13.  Schválenie  platu starostky obce v  zmysle  zákona č.  253/1994  Z.z.  o právnom 
postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení 
neskorších predpisov

V zmysle zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov musia poslanci určiť novozvolenému 
starostovi na nové obdobie jeho plat. V zmysle zákona sa vychádza pri určení platu z aktuálnej 
priemernej  mzdy v  NH,  počtu  obyvateľov  obce  a  z  úväzku  –  0,5  -  určenom  obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami (uznesenie OZ v Lipovom č. 96-
18/2018 zo dňa 28. 06. 2018). Materiál, v ktorom je uvedený konkrétny výpočet mzdy a ktorý 
predložila starostka  obce,  je v prílohe tejto  zápisnice.  Takto  vypočítaná výška mzdy je na 
=788,-  €/mesačne,  pričom poslanci tento  môžu  zvýšiť až  o  70  %.  Na  základe  vyjadrenia 
starostky, že jej postačuje plat tak ako bol vypočítaný zo zákona bez navýšenia, určili poslanci 
jeho výšku na =788,- €/mesačne. K uvedenému podotkol referent obecného úradu, že uvedený 
plat sa jej bude každoročne automaticky prepočítavať podľa priemerného platu v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci rok, a to ku dňu 31. marca, pričom sa plat doučtuje i za mesiac 
január a február.

 Následne  referent  upozornil  poslancov,  že  musia  tiež  schváliť  vyplatenie  náhrad  za 
nevyčerpanú dovolenku starostke z dôvodu skončenia jej predchádzajúceho mandátu. Ku dňu 
konania pléna jej ostáva  53,15  dní nevyčerpanej za  roky 2017  a  2018,  ktoré  si nevedela 
vyčerpať  z  dôvodu  pracovnej vyťaženosti  v  priebehu trvania poslaneckého  mandátu  počas 
volebného obdobia 2014 – 2018. Pričom náhrady priemernej dovolenky sa budú počítať z jej 
dosiahnutého hrubého platu bez náhrad za dovolenky a sviatky a počtu odpracovaných dní v 
roku 2018 do konania zasadnutia. Výpočet náhrad za nevyčerpané dovolenky je v prílohe tejto 
zápisnice.

14. Schválenie odmeňovania poslancov
Hneď na začiatku starostka oboznámila poslancov s aktuálnym znením internej smernice 

o  odmeňovaní poslancov.  Následne sa všetci poslanci vyjadrili, že  sa odmien nevzdávajú a 
požadujú  ich  vyplácanie  tak,  ako  bolo  uplatňované  doteraz,  pravidelne  mesačne,  t.j.  ako 
pravidelný príjem.

V  rámci tohto  bodu  oznámil referent  obecného  úradu  poslancom,  že  všetkých tých 
poslancov, ktorí pokračujú ako poslanci aj v novom volebnom období, a to sa týka aj starostky, 
boli k dnešnému dňu odhlásení zo zdravotného ako i sociálneho poistenia a dňom nasledujúcim 
po konaní tohto uznesenia budú znovu prihlásení do zdravotného ako i sociálneho poistenia. 
Do  poistenia  budú  dňom konania tohto  zasadnutia  OZ prihlásené i dve  nové poslankyne. 
Uvedené sa netýka poslankyne Bc.  Zdenky Pavleovej a  to  z  dôvodu,  že  podľa  odpovede 
rakúskej  sociálnej  poisťovne,  nie  je  nutné  robiť  odhlasovanie  a  znovu  nahlasovanie  tých 
poslancov,  ktorým nevzniká  časová  medzera  medzi  zánikom starého  mandátu  a  vznikom 
nového mandátu.  

15. Schválenie návrhu VZN obce Lipové č. 1/2018, ktorým sa mení a upravuje VZN 
obce Lipové č. 1/2011 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
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odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2019
Starostka  obce požiadala referenta  aby poslancom predložil a zdôvodnil prijatie VZN 

obce Lipové č. 1/2018 ktorým sa upravuje VZN obce Lipové č. 1/2011 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad pre rok 2019. Návrh VZN bol na úradných tabuliach 
zverejnený dňa 22.11.2018. Návrh VZN je prílohou tejto zápisnice.

Návrh VZN  bol tiež zaslaný poslancom pred konaním tohto zastupiteľstva. V návrhu sa 
upravuje len rok  platnosti VZN s tým, že sa mení z roku 2018 na rok 2019 a tiež sa upresnila 
osoba  poplatníka  –  podnikateľa  miestneho  poplatku  za  komunálneho  odpadu.  Zdôvodnil 
výhodnosť určenia platnosti VZN vždy len na jeden rok. Zároveň však poslancom pripomenul, 
že do roku 2023 budú musieť upraviť sadzby dane z nehnuteľností, aby sa dodržal zákonný 
rozsah sadzieb v obci.  Materiál s potrebnými úpravami bol poslancom tiež zaslaný, a však 
nebude sa o ňom rokovať v tomto zasadnutí. Poslanci následne návrh VZN schválili tak ako bol 
predložený.

16. S  chválenie   návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2019 a vzatie na vedomie návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2019, a tiež aj informatívny návrh rozpočtov obce 
Lipové na roky 2020 a 2021, bol na úradných tabuliach obce zverejnený dňa 22.11.2018 a do 
dnešného dňa neboli k nemu doručené žiadne pripomienky a návrhy.  Keďže návrh bol tiež 
zaslaný v lehote aj poslancom, požiadala starostka poslancov, aby sa vyjadrili, či žiadajú, aby sa 
návrh prešiel podrobne bod po bode. Poslanci uvedené nežiadali, ale referent obecného úradu v 
krátkosti zhrnul východiská predloženého návrhu. 

Rozpočet  sa v tomto štádiu navrhuje len pre časť bežného rozpočtu ako vyrovnaný, s 
výškou  bežných príjmov a  bežných výdavkov  82.119.  A podľa  posledných prepočtov  by 
hospodárenie obce v roku 2018 malo skončiť so sumou cca 18.316 eur, čo bude po zaúčtovaní 
schváleného čerpania rezervného fondu v roku 2018 stav rezervného fondu obce Lipové pre 
rok  2019.  V  rámci  tohto  bodu  navrhla  upraviť  internú  smernicu  č.  3/2012  Poriadok  o 
odmeňovaní zamestnancov Obce Lipové  a to  v tom smere,  aby sa pristúpilo k vyplácaniu 
odmien z príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov, t.j.. vlastne 13. a 14. plat, čo by 
pre obec mohli byť v niektorých aspektoch výhodnejšie ako doterajšie vyplácanie odmien.

Starostka požiadala poslancov, aby do najbližšieho zasadnutia navrhli prípadné investície. 
Následne poslanci schválili predložený rozpočet bez pripomienok tak, ako bol predložený. 

17. Informačné a organizačné záležitosti
Starostka oznámila poslancom, že v zmysle uznesenia č. 113-21/2018 zo dňa 26.10.2018 

boli prednostne recidívnym neplatičom daní a poplatkov zaslané výzvy na úhradu miestnych 
daní s upozornením na postúpenie vymáhania nedoplatkov exekútorom. Spolu s výzvami im 
boli zaslané aj priebežné rozhodnutia k vyrubeniu sankčných úrokov za oneskorené úhrady 
daní. Do konania zasadnutia bol uhradený len jeden nedoplatok, a však spolu so žiadosťou o 
odpustenie sankčného úroku s odôvodnením, že daňovníkovi nebolo doručené rozhodnutie o 
vyrúbení dane  na  rok  2018.  Uvedené  však  referent  odmietol,  keďže  správca  dane  má  k 
dispozícii daňovníkom potvrdenú doručenku o prevzatí. Navyše, daňovník v termíne uhradil 1. 
splátku dane. Ako druhé, bolo poslancom predloženie nesprávne „odvolanie sa“ daňovníka voči 
výzvam,  čo  argumentoval  nevyhoveniu jeho  žiadosti  o  úpravu  svetelného  bodu  verejného 
osvetlenia pred jeho rodinným domom. Na margo žiadostí o odpustenie vyrubeného sankčného 
úroku  upozornil referent  poslancov,  že  v  zmysle zákona  môže  správca  dane  túto  sankciu 
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odpustiť alebo znížiť len v prípade ,  keby bola ohrozená existencia daňovníka. S prípadom 
odvolania  sa  a  s  jeho  pozadím oboznámila  poslancov  starostka.  Keďže  podanie  nebolo 
spôsobilé na prejednanie, bol daňovník v zmysle daňového poriadku vyzvaný na doplnenie 
podania. Následne poslanci nesúhlasili s odpustením a ani so znížením vyrúbeného sankčného 
úroku. A tiež vyjadrili svoj nesúhlas s akýmkoľvek podmieňovaním úhrady zákonne vyrubených 
miestnych daní a  poplatkov  so  strany iného daňovníka,  ktorý  si  úhradu  daní a  poplatkov 
podmieňuje  vyriešením jeho  sťažnosti  vo  veci  narúšania  súkromia  nesprávne  nastaveným 
svetlom verejného osvetlenia obce.

18. Diskusia 

V rámci diskusie nik vystúpili

19. Schválenie uznesení

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k schváleniu uznesení: 
k bodom rokovania č. 3, 4, a 7: 

Uznesenie č. 01 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

a.) berie na vedomie
1.) výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2.) vystúpenie novozvoleného starostu

b.) konštatuje, že 
1.) novozvolená starostka obce Lipové Dáša Kovácsová zložila zákonom predpísaná sľub 
starostu obce.

2.) zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Lipovom
- Anna Elogová
- Eva Kašičková
- Bc. Zdenka Pavleová
- JUDr. Zuzana Smatanová
- Daniela Szabóová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 02 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
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a.) zriaďuje komisie, a to:
     1.) Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti

2.) Komisia pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok.   

b.) určuje:
     1.) Náplň práce Komisie pre kultúru a sociálne záležitosti: Organizovanie kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatí pre obyvateľov a návštevníkov obce. Rozhodovať o 
poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Spolupodielať sa pri tvorbe smerníc a 
iných vnútorných noriem Obce Lipové na úseku kultúry, športu a sociálnych vecí a iných 

súvisiacich oblastí. 

     2.) Náplň práce Komisie pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok:  
Spolupodielať sa na tvorbe a úprave rozpočtov obce, smerovaní ekonomického a  
investičného vývoja  obce na budúce obdobia. Zabezpečovať verejný poriadok v obci, 

riešiť sťažnosti, podnety a priestupky občanov v rámci zákonov. Spolupodielať sa pri 
tvorbe smerníc a iných vnútorných noriem Obce Lipové na úseku ekonomiky, financií, 
majetku, verejného poriadku a iných súvisiacich oblastí.  

c.) volí
     1. ) a.) predsedu  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p.  Evu Kašičkovú

b.) členov komisie: Bc. Zdenku Pavleovú a Annu Elogovú

2. ) a.) predsedu  Komisie  pre ekonomiku, investičné zámery  a verejný poriadok p. JUDr. 
Zuzanu Smatanovú
b.) členov komisie: Bc. Zdenku Pavleovú a Danielu Szabóovú 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 03 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

a.) zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

b.) volí členov komisie z poslancov: Anna Elogová, Eva Kašičková a Daniela Szabóová 

c.) ukladá komisii každoročne na prvom zasadnutí OZ konanom po 31. marci predložiť     
 zastupiteľstvu svoje zistenia v zmysle ustanovení zákona č.  357/2004 Z.z. o ochrane       
 verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejných funkcionárov v znení neskorších     

          predpisov.

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

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 04 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

a.) berie na vedomie rozhodnutie starostky obce ustanoviť JUDr. Zuzanu Smatanovú ako 
zástupcu starostky

b.) poveruje zástupcu starostky zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 12: 

Uznesenie č. 05 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje zástupcu starostu na podpisovanie pracovných 

ciest starostky obce.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 13: 

Uznesenie č. 06 – 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr  90  dní pred  
voľbami mesačný plat starostky obce Dáši Kovácsovej vo výške =788,- eur.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 07 – 01/2018
a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje  v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. 

z. v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu starostky Dáši Kovácsovej za ne- 

9



vyčerpanú dovolenku:
·         za rok 2017 v rozsahu 25 dní

·         za rok 2018 v     rozsahu 28,15 dní (11 * 2,50 + 0,65)

Spolu:                                53,15 dní

 Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku : 

• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 53,15 dní 
• počet hodín za deň : 3,75 hod. 
• priemerný hodinový plat : 8,70 eur/hod. (452,96+7406,45)/(52,50+851,25)
• preplatená náhrada : 53,15 x 3,75 x 8,70 = 1734,02 eur.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku realizovať rozpočtovým opatrením starostky obce z nevyčerpaných výdajov 
schváleného rozpočtu obce pre rok 2018.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 14: 

Uznesenie č. 08 – 01/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom:
a.) berie na vedomie prehlásenie všetkých poslancov Obecného  zastupiteľstva  v 

Lipovom, že  počas  vykonávania  svojich  poslaneckých  mandátov  a  členstiev  v  komisiách 
obecného zastupiteľstva v Lipovom si nárokujú vyplácanie odmien v zmysle internej smernice č. 
3/2011 Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  a  členov  jeho 
komisií.

 b.) berie na vedomie prehlásenie všetkých poslancov, že vyplácanie odmien v zmysle čl. 2 
a čl. 3 požadujú pravidelne, ako pravidelný príjem. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 15:

Uznesenie č. 09 -     01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upravuje VZN obce Lipové č. 1/2011 pri uplatňovaní  

zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  
drobný stavebný odpad nasledovne:
1.) V prvej časti v § 1 v bode 1 mení rok 2018 na rok 2019. 
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2.) V prvej časti v § 2 v bode 1 mení rok 2018 na rok 2019. 
3.) V § 16 ods. 2 písm. f.) sa v prvej vete za slovo podnikateľ vkladá text “ ktorý nemá v obci   

 trvalý alebo prechodný pobyt, a“.
4.) Paragraf 22 dopĺňa o bod 11, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

1/2011 vykonaná  Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 09-01/2018 dňa 
08.12.2018, a to schválením VZN Obce Lipové č. 1/2018 je účinná dňom 01. januára 2019.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 16:

Uznesenie č. 10 - 01/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený rozpočet obce  
Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy  82.119,-- €
bežné výdavky                                                                                                                           82.119,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-           0,-- €

b.) kapitálové príjmy           0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                                                                    0,-- €      
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:           

0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                                                               0,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-                

0,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF                
0,-- €

finančné výdavkové operácie                                                                                                                    
0,-- €

Finančné operácie celkom +/-                0,-- €

d.) Príjmy celkom:        82.119,-- €
Výdavky celkom:                                                                                                                         82.119,-- €
Hospodársky výsledok +/-           0,-- €

 2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2020 a 2021 ako vyrovnané s nasledovnými parametrami:

          2020                                  
2021

a.) bežné príjmy  81.015,-- €  81.015,-- €
bežné výdavky                                                                                 81.015,-- €                     81.015,-- €
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Bežný rozpočet celkom +/-  0,-- €   0-- €

b.) kapitálové príjmy           0,-- €  
0,-- €

kapitálové výdavky                                                                                        0,-- €                                     
0,-- €     

z toho: z prebytku bežného rozpočtu:  0,-- €  
0,-- €

                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                      0,-- €                                 0,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-       0,-- €  0,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF      0,-- €  0,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                      0,-- €                                 0,-- €
Finančné operácie celkom +/-      0,-- €  0,-- €

d.) Príjmy celkom:      81.015,-- €  81.015,-- €
Výdavky celkom:                                                                               81.015,-- €                     81.015,-- €

Hospodársky výsledok +/-               0,-- €  0,-- €

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňovať 
program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

4.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom dopĺňa internú smernicu č.  3/2012  čl.  7  ods.  1  o 
písmena e./ a f./, ktoré znejú: 
„e /za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“ a  
„f /za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov“. 
Ďalej dopĺňa čl. 7 o bod č. 4.) ktorý znie „K vyplácaniu odmien podľa bodu 1 písm. f./ až d./  
rozhodne starosta  obce podľa výsledkov hospodárenia Obce Lipové v danom roku,  pričom 
výška odmien a termíny ich vyplatenia sa riadia príslušným zákonom“

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom stanovuje účinnosť úpravy smernice na deň 01.01.2019. 
5.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet 

obce Lipové na rok 2019 a riadiť sa ním. 
Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2019 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 17:

Uznesenie č. 11 - 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
1.) berie na vedomie predloženú žiadosť daňovníka Gabriel Frühvald – STAVEBNINY, so 

sídlom Topoľníky o  odpustenie vyrúbeného úroku  z omeškania za  neskorú  úhradu dane z 
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nehnuteľností  za  rok  2018  a  predložené  doklady  o  doručení  rozhodnutia,  ktorým  bola 
daňovníkovi daň na rok 2018 vyrubená.

2.) nariaďuje starostke pri rozhodovaní o predmetnej úľave postupovať v zmysle ustanovení 
§ 157 zákona 563/2009 Z.z. zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyzvať daňovníka k dokladovaniu nutných 
skutočností. 

3.)  nariaďuje  starostke  obce  podať  mu  správu  o  vydanom rozhodnutí  o  žiadosti  o  
odpustenie úroku z omeškania na jeho najbližšom zasadnutí.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 12 - 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
1.) vyjadruje svoj nesúhlas s podmieňovaním úhrad miestnych daní a poplatkov za rok 2018 

daňovníkom Ing.  Karolom Chvostálom,  trvale  bytom Pezinok,  s  vyriešením jeho sťažnosti 
ohľadne „narúšania súkromia verejným osvetlením obce Lipové“.  

2.) súhlasí s postúpením jeho sťažnosti k vyriešeniu príslušnej komisii.
 3.) nariaďuje starostke s uznesením oboznámiť daňovníka.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

19.   Ukončenie
Zasadnutie ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka 

obce, p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 8. decembra 2018 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ

Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
                                                                                                                     starostka obce

overovatelia: .................................................................................................................................
                      Anna Elogová Eva Kašičková

Prílohy:
1.  Pozvánka
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2.  Výsledky volieb do samosprávy obce Lipové, konaných dňa 10.11.2018
3.  Sľub starostu obce
4.  Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
5.  Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami – 6 ks 
6.  Súhlas so spracovaním osobných údajov – 6 ks
7.  Vyhlásenia o mlčanlivosti poslancov – 5 ks
8.  Vyhlásenie o mlčanlivosti člena komisie – 5 ks
9.  Výpis z ustanovení zákona 357/2004 Z.z. v znení neskorších úprav
10.  Výpočet minimálneho základného platu starostu
11.  Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce
12.  Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
13.      Schválené VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
14.  Úplné znenie VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
15.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lipové na rok  

2019
16.  Návrh rozpočtov obce Lipové na roky 2019 až 2021
17.  Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2019 a návrhy na roky 2020 - 21
18.  Fotokópia žiadosti o odpustenie sankčného úroku z omeškania
19.  Fotokópia odvolania za voči výzve na úhradu miestnych daní a poplatkov.
20.  Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Lipové
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