
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 08. marca 2019

č. 02/2019

V Lipovom, 22. marca 2019

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

konaného dňa 08. marca 2019
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Daniela Szabóová, Richard Nagy – hlavný kontrolór 
Neospravedlnení: --

Program  :   
.)1 Otvorenie

.)2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.)3 Interpelácie

.)4 Kontrola plnenia uznesení 

.)5 Majetkoprávne vysporiadanie vzťahov k pozemku vo vlastníctve p. 
Ondreja Kacsána pred kultúrnym domom.

.)6 Podanie informácia o stave projektu WiFi pre teba 

.)7 Podanie informácie o možnosti majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov neznámych vlastníkov v intraviláne obce Lipové

.)8 Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019

.)9 Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

.)10 Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

.)11 Schválenie plánu činnosti kultúrnej komisie na rok 2019

.)12 Informačné a organizačné záležitosti 
- informácia o riešenie sťažnosti Ing. Karola Chvostála na verejné       
osvetlenie (na narúšanie súkromia verejným osvetlením)

.)13 Diskusia

.)14 Schválenie uznesení

.)15 Ukončenie

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

Kovácsová. Konštatovala prítomnosť štyroch poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a čím je 
obecné  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné.  Úvodom  boli  starostke  a  členkám  obecného 
zastupiteľstva odovzdané kvety z príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien.

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  požiadala  poslancov  o  schválenie  resp.  doplnenie  predloženého  programu. 

Poslanci jednohlasne schválil program tak ako bol predložený. 

       Ako overovatelia boli určení poslanci Bc. Zdenka Pavleová a JUDr. Zuzana Smatanová. 
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       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.

 

3. Interpelácie
V rámci interpelácie nik nevystúpil.

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

zastupiteľstva.  Keďže  predchádzajúce  zasadnutie  bolo  vlastne  ustanovujúce  zasadnutie 
doplnené  o  niekoľko  nutných  bodov,  boli  všetky  uznesenia  len  schvaľujúce  výsledky 
komunálnych volieb v roku 2018, ustanovenie komisií  obecného zastupiteľstva,  schválenie 
zástupkyne starostky, určenie výšky mzdy starostky a podobne. Z bodov, ktoré boli “navyše”, 
bolo schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2019, úprava VZN o miestnych daniach, tak, aby 
platilo aj v roku 2019. Ďalej bolo starostke nariadené pri rozhodovaní o žiadosti daňovníka 
Gabriela Frúhvalda o odpustenie sankčného úroku postupovať podľa daňového poriadku, čo 
bolo  vykonané.  Sankčný úrok bol  aj  uhradený.  Tiež  bola  postúpená sťažnosť  Ing.  Karola 
Chvostála na narúšanie súkromia verejným osvetlením príslušnej komisií. O výsledkoch bude 
poslancov informovať JUDr. Smatanová. K uvedenému zhodnoteniu nemali poslanci žiadne 
pripomienky.

5. Majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k pozemku vo vlastníctve p. Ondreja  
Kacsána pred kultúrnym domom.

Dňa 20. 01.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Ondreja Kacsána o majetkovo-
právne vysporiadanie vzťahov k pozemku parc. č. KN-C 91/2 ostatné plochy (pred kultúrnym 
domom)  o  celkovej  výmere  335  m2.  Starostka  v  krátkosti,  hlavne  pre  nových poslancov, 
zhrnula  stav  v  predmetnej  veci.  Týka  sa  to  pozemku,  na  ktorom  v  minulosti  ešte 
predchádzajúci starosta, Jozef Pastír, vybudoval bez súhlasu vlastníkov, t.j. rodiny Kacánovej, 
parkovisko, ktoré z predmetnej parcely zaberá cca 100 m2. Pravdou je ale aj to, že priamo 
vtedy,  keď  sa  parkovisko  budovalo,  vlastníci  neprotestovali  a  ani  sa  nesnažili  zabrániť 
výstavbe.  Až neskôr  žiadali  bývalého starostu o usporiadanie majetkovo-právneho stavu k 
tomuto pozemku, resp. o  kompenzáciu. Bývalý starosta im aj navrhol nájomnú zmluvu, ktorú 
však vlastníci odmietli (ale podľa informácie referenta, prevzali vtedy finančnú kompenzáciu 
vo výške cca 100,- €).  Pán Kacsán už niekoľkokrát neoficiálne oslovil starostku s tým, žeby sa 
to malo nejako vysporiadať (v minulosti, z dôvodu zaťaženia parcely hypotékou, vraj nebolo 
možné uvažovať o predaji), a však, nikdy, ako ho starostka viackrát vyzývala, nepredložil na 
obecný úrad oficiálnu žiadosť resp. vyjadrenie sa, ako by chcel uvedenú vec riešiť. Starostka 
ho zároveň pozývala na zasadnutie  pléna,  aby aspoň ústne predniesol  svoj  návrh,  čo však 
nikdy neurobil. Až teraz, ako je vyššie uvedené, podal žiadosť o vysporiadanie, ktorú starostka 
posunula k prerokovaniu  komisii pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok. 

S  výsledkami  rokovania  komisie  poslancov oboznámila  jej  predsedkyňa,  JUDr.  Zuzana 
Smatanová. Komisia prerokovala žiadosť p. Kacsána a vychádzajúc z priemernej výšky ceny 
za ornú pôdu v obci Lipové uvedenú v prílohe zákona o miestnych daniach, ďalej ceny, za 
ktorú obec v minulosti odkúpila obdobný pozemok od rodiny Ondrejičkovej na opačnej strane 
mosta a tiež na základ priemernej  výšky nájomného za ornú pôdu v obce Lipové, navrhla 

3



odkúpenie pozemku s kúpnou cenou za celý pozemok vo výške =500,- eur alebo uzavrieť 
nájomnú zmluvu s ročným nájmom =10,- eur s vyplatením nájomného za predchádzajúce tri 
roky používania pozemku.

Po  krátkej  diskusii  poslanci  odsúhlasili  postup  navrhovaný  ekonomickou  komisiou  a 
nariadili starostke konať v zmysle toho, teda osloviť p. Kacsána s schválenou ponukou.

6. Podanie informácia o stave projektu WiFi pre teba

  Starostka  oboznámila  poslancov  so  stavom veci  ohľadne  získania  dotácie  na  pokrytie 
verejných  priestranstiev  obce  WiFi  signálom  v  rámci  program  “WiFi  pre  teba”,  ktorým 
garantom je úrad podpredsedu vlády pre elektronizáciu a investície. Oznámila, že obec podala 
na úrad podpredsedu vlády žiadosť o dotáciu, o ktorej sa má teraz rozhodnúť. Momentálne tiež 
prebieha výber dodávateľa.

Ďalšia debata k tejto investičnej akcii prebehla i v rámci bodu č. 8 rokovania. 

7.  Podanie  informácie  o  možnosti  majetkoprávneho  vysporiadania  pozemkov  
neznámych vlastníkov v intraviláne obce Lipové

Tak ako je všeobecne známe, v obci Lipové sa nachádza množstvo pozemkov, ktoré sú na 
LV č.  80 a sú vo vlastníctve už zrušeného Stavebného a bytového družstva kolonistov na 
Slovensku, a ktorých správcom je Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF). Z uvedeného 
stavu vyplýva pre Obec Lipové niekoľko závažných problémov, a to z dôvodu, že na týchto 
pozemkoch sú buď umiestnené stavby vo vlastníctve samotnej Obce Lipové vedená na LV č. 
197,  alebo  sú  to  verejnými  priestranstvami,  o  ktoré  sa  Obec  Lipové  stará  a  udržiava  s 
značnými finančnými nákladmi.  Obec Lipové sa už viackrát snažila tento stav v minulosti 
usporiadať, ale podľa vyjadrenia zamestnancov SPF, to v tomto prípade nebolo možné, keďže 
nešlo o pozemky Slovenskej republiky. A však, asi v priebehu mesiaca január 2019, dostala 
starostka  od  bývalých  zamestnancov  SPF  a  katastra  nehnuteľností  informáciu,  že  SPF  v 
skutočnosti vykonáva správu len pozemkov v extraviláne a z tohoto dôvodu by obec mohla 
pozemky nachádzajúce sa v intraviláne získať jednoduchým vydržaním.

Z tohoto dôvodu starostka oslovila riaditeľa regionálneho odboru SPF v Nových Zámkoch, 
Ing. Attilu Kovácsa, o podanie bližšej informácie. Ing. Kovács informáciu potvrdil s tým, že 
pozemky v intraviláne je naozaj možné dostať do vlastníctva obce, a to vydržaním bez súhlasu 
SPF len notárskou zápisnicou.

Ďalej  informoval  starostku,  že  by  bolo  možné  získať  do  vlastníctva  aj  pozemky  v 
extraviláne  (pre  obec  Lipové  by bol  aktuálny napríklad  pozemok  na  ktorom sa  nachádza 
futbalové ihrisko), a však tam by sa to muselo vykonať kúpno-predajnou zmluvou. 

Ing. Kovács navrhol starostke, aby sa obecný úrad prioritne zameral na získanie pozemkov 
v intraviláne  formou vydržania,  k  čomu zaslal  aj  znenie uznesenia,  ktoré by malo  obecné 
zastupiteľstvo prijať.

 K uvedeným informáciám mala pripomienky JUDr. Smatanová, ktorými spochybnila, žeby 
tento spôsob bol tak jednoduchý, ako ich starostke predložil Ing. Kovács, a však prisľúbila, že 
sa pokúsi získať bližšie informácie k uvedenej veci. 
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8. Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019
Tak ako vyplynulo z posledného rokovania obecného zastupiteľstva v decembri 2018, kedy 

bol schválený rozpočet obce Lipové na rok 2019, predložil referent obecného úradu p. Belan 
návrh  úpravy č.  1  rozpočtu  obce  Lipové  na  rok  2019.  Do  návrhu  úpravy rozpočtu  boli 
zapracované všetky, do 15 februára 2019, kedy bol návrh zverejnený, možné príjmy a tiež 
všetky relevantné výdavky, ktoré vzišli buď z rokovania komisie pre ekonomiku, investičnú 
činnosť a verejný poriadok, ako aj na základe výšok zálohových platieb energie uvedených vo 
vyúčtovacích faktúrach za rok 2018, úprava mzdy starostky obce na základe zistenej výšky 
priemerného platu v NH za rok 2018. Do výdavkov, boli  zahrnuté i  náklady na vydržanie 
pozemkov,  usporiadanie majetko-právneho vzťahu k pozemku p.  Kacsána ako aj  finančnú 
účasť obce do programu WiFi pre teba, pričom dve posledne spomenuté akcie by sa kryli 
prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Lipové. Návrh úpravy rozpočtu je 
vyrovnaný s výškou príjmov ako i výdavkov v sume 90.546,00 eur, pričom sa navrhuje použiť 
na kúpu pozemku od p. Kacsána (=500,- eur) a na vlastné prostriedky (=750,- eur) v rámci 
programu WiFi pre teba (celkom cca 15.000,- eur) finančné prostriedky z rezervného fondu, 
celkom spolu vo výške 1.250,- eur.

Návrh  rozpočtu  bol  zverejnený na  úradných  tabuliach  obce  dňa  15.02.2019.  Tiež  bol 
odoslaný všetkým poslancom. Do konania zasadnutia nedošli na obecný úrad žiadne návrhy a 
pripomienky.

Referent  však  navrhol  návrh  pred  schválením  dodatočne  navýšiť  v  časti  príjmov  o 
preplatok vyúčtovania elektrickej energie za hospodársku budovu športového multifunkčného 
ihriska, ktoré bolo opravené na základe reklamácie obce. Opravná faktúra bola obci doručená 
až po zverejnení návrhu úpravy. A z tohoto  dôvodu je nutné tiež tiež  upraviť náklady na 
elektrickú  energiu  za  spomínanú  hospodársku  budovu,  keďže  z  dôvodu  reklamácie  bola 
vykonaná aj úprava zálohových faktúr. Takto vzniknutý dodatočný prebytok bežného rozpočtu 
navrhuje referent použiť  na navýšenie krytia niektorých ostatných položiek,  a to z dôvodu 
vyrovnania  strán  rozpočtu. Takto  dodatočne  upravený rozpočet  bude  vyrovnaný s  výškou 
=91.762,- eur na oboch stranách.

V rámci  rokovania  tohoto  bodu vyjadrili  poslankyne JUDr.  Smatanová a  Bc.  Pavleová 
názor,  že  pre obec  Lipové vôbec  nie  je  potrebné zriadenie  takéhoto  internetu,  ktorý bude 
pokrývať len veľmi obmedzený areál, je zbytočne drahý a navyše, nie je vyčíslená cena za 
prevádzku.  Oveľa lepším riešením sa im zdá,  zvýšiť kapacitu  a dosah WiFi  na samotnom 
obecnom úrade, ktorý je umiestnený v tej istej zóne a ktorý by spĺňal presne tú istú funkciu a 
bol  by  iste  lacnejším  riešením.  Na  uvedené  odpovedala  starostka,  že  ani  ona  už  nie  je 
stopercentne  presvedčená  a  správnosti  a  účelovosti  rozhodnutia  o  zriadení  takto 
koncipovaného WiFi. A ak by obec nedostala dotáciu, pokúšať sa o zriadenie tohoto WiFi už 
nebude.   

Následne poslanci schválili doplnenú úpravu č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019.
Pôvodný návrh úpravy č. 1 a schválená úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019 sú 

prílohami zápisnice.

9. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Starostka obce predložila za neprítomného ale ospravedlneného hlavného kontrolóra obce p. 
Richarda Nagya zastupiteľstvu správu o vykonaných kontrolách za obdobie od 20.05.2018 do 
31.12.2018.  Hlavný  kontrolór  v  nej  konštatuje,  že  sledované  obdobie  nezistil  žiadne 
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pochybenia a nejasnosti. Poslanci vzali správu na vedomie.
Správa je prílohou zápisnice.

10. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Starostka obce predložila  poslancom za  neprítomného  hlavného kontrolóra aj  jeho Plán 
kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. Plán bol zverejnený na úradných tabuliach 
obce od 14.12.2018. Poslanci plán kontrolnej činnosti vzali na vedomie bez pripomienok.

Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.

11. Schválenie plánu činnosti kultúrnej komisie na rok 2019
Predsedkyňa kultúrnej komisie p. Kašičková predložila poslancom plán činnosti kultúrnej 

komisie, ktorý bol už zverejnený na úradných tabuliach a tiež zaslaný všetkým poslancom. V 
krátkosti  prešla  jednotlivé  akcie.  Poslanci  vzali  predmetný  plán  činnosti  na  vedomie  bez 
pripomienok.

Plán činnosti kultúrnej komisie je prílohou zápisnice. 

12. Informačné a organizačné záležitosti 
 - informácia o riešenie sťažnosti Ing. Karola Chvostála na narúšanie súkromia     
       verejným osvetlením

Predsedkyňa  komisie  pre  ekonomiku,  investičnú  činnosť  a  verejný poriadok,  JUDr. 
Smatanová,  predložila poslancom závery z rokovania komisie ohľadne sťažnosti Ing. Karola 
Chvostála na narúšanie súkromia verejným osvetlením. Ing. Chvostál sa už viackrát sťažoval 
na  narúšanie  jeho súkromia  nesprávnym nastavením svetelného  bodu pred  jeho  domom. 
Obecný úrad sa to pokúšal riešiť už viackrát pootáčaním a naklonením tohoto svetelného 
bodu  p.  Benedekom,  a  však  Ing.  Chvostálovi  nevyhovuje  ani  jedna  poloha.  Navyše,  je 
podozrenie,  že  jeho  sťažnosti  sú  len  šikanou  obecného  úradu  nemenovanou  osobou 
prostredníctvom Ing. Chvostála. Podozrenie je podložené ,síce neoverenou, správou, že po 
poslednej úprave bol Ing. Chvostál spokojný s nastavením lampy a chcel písať na obecný 
úrad  poďakovanie,  a  však  napokon  bola  obecnému  úradu  doručená  vyjadrenie  ďalšej 
nespokojnosti  s  nastavením  lampy.  Komisia  sa  napokon  zhodla,  že  navrhnú  predmetnú 
lampu zo stĺpa presunúť na iné stanovisko.

Zápisnica zo zasadnutia komisie je prílohou tejto zápisnice.
- prehlásenie poslankyne Daniely Szabóovej o zmene vyplácania odmien poslanca i  
člena komisie od 01.04.2019. 

Referent obecného úradu p. Belan predložil poslancom prehlásenie neprítomnej 
poslankyne Daniely Szabóovej podľa bodu 2 čl. 5 internej smernice č. 3/2011 Zásad 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom, ktorým žiada zmeniť 
spôsob jej odmeňovania ako poslankyne z pravidelného príjmu na nepravidelný s tým, 
že  interval  vyplácania  by  bol  ročný,  t.j.  za  mesiac  december.  Zmenu  termínu 
vyplácania žiada aj pre jej doteraz nepravidelný príjmem z titulu členky komisie pre 
ekonomiku,  investície  a  verejný  poriadok.  Zmenu  žiada  z  dôvodu  jej  dlhodobej 
práceneschopnosti,  pričom  však  sa  zúčastňuje  činnosti  obecného  zastupiteľstva 
svojimi poznámkami a vyjadreniami sa prostredníctvom elektronickej pošty. Poslanci 
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vzali uvedené na vedomie a schválili ho. Prehlásenie je prílohou tejto zápisnice.  

13. Diskusia
V rámci diskusie vystúpila p. Eva Kašičková s upozornením na lietajúci odpad zo zberne 

druhotných surovín v lokalite Hájik, ktorú prevádzkuje firma DAREC, a.s. Vyjadrila svoj 
názor,  že  situácia  je  neúnosná  a  požiadala  starostku,  aby tam  buď  poslala  tento  odpad 
vyzbierať  uchádzačmi  o  zamestnania  na  malých  obecných  službách,  alebo  nech  vyzve 
samotnú  firmu,  aby  vykonala  vyčistenie  okolitých  plôch  a  prijala  opatrenia,  ktoré  by 
zamedzili  lietaniu  odpadu  (hlavne  papiera  a  rôznych  plastov)  po  okolitých  plochách. 
Starostka sa zaviazala, že firmu osloví a vyzve ich k tomu.

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 13-02/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  žiadosť  p.  Ondreja  Kacsána,  trvale 
bytom Lipové č.  31 o vysporiadanie majetko-právneho vzťahu k parcele  č.  KN-C č.  91/2 
ostatné plochy o celkovej výmere 335 m2 v jeho vlastníctve vedenej na LV 52, a na základe 
záverov rokovania komisie pre ekonomiku, investičnú činnosť a verejný poriadok nariaďuje 
starostke obce predložiť žiadateľovi buď návrh na odkúpenie jeho pozemku za celkovú sumu 
=500,- eur, alebo návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s výškou ročného nájmu v sume =10,- 
eur s doplatením nájomného za tri predchádzajúce roky. 

Zároveň zaväzuje starostku obce podať správu o výsledkoch rokovania so žiadateľom a k 
predloženiu návrhu samotných zmlúv pred ich uzavretím.

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 14-02/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje nasledovné stanovisko: 

Obecné zastupiteľstvo vo veci usporiadania pozemkov v k.ú. obce Lipové v intraviláne obce 
Lipové vedené na LV č. 80 Stavebného a bytového družstva kolonistov Bratislava:
 parc.č. KN-C 30/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4169 m2

 parc.č. KN-C 30/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m2

 parc.č. KN-C 30/4 orná pôda o výmere 2562 m2
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 parc.č. KN-C 30/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2

 parc.č. KN-C 30/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6582 m2   
 parc.č. KN-C 30/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m2 
 parc.č. KN-C 30/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m2    
 parc.č. KN-C 314/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4913 m2   
 parc.č. KN-C 314/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 401 m2 
 parc.č. KN-C 314/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2   
 parc.č. KN-C 314/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 747 m2   
 parc.č. KN-C 318/2 záhrada o výmere 190 m2 . 
 parc.č. KN-C 319/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 
 parc.č. KN-C 320/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 839 m2      
 parc.č. KN-C 320/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 .   
 parc.č. KN-C 321/1 záhrada o výmere 180 m2 .        
 parc.č. KN-C 322/1 vodná plocha o výmere 1625 m2 
 parc.č. KN-C 322/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2 
 parc.č. KN-C 329/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2 .    
 parc.č. KN-C 329/2 záhrada o výmere 226 m2  
 parc.č. KN-C 330 záhrada o výmere 690 m2 .  
 parc.č. KN-C 340/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 433 m2 
 parc.č. KN-C 544/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4063 m2   
 parc.č. KN-C 544/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1001 m2 a 
 parc.č. KN-C 544/6 záhrady o výmere 2895 m2 , 

ktoré tvoria verejné priestranstvá v strede obce Lipové, na osade Rakytie, pri kultúrnom dome 
a ako aj pod stavbou kultúrneho domu, prehlasuje, že tieto priestory už od prevzatia majetku 
štátu  do  majetku  obce  obhospodaruje.  Vynakladá  finančné  prostriedky  na  čistenie 
a udržiavanie týchto pozemkov. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce vykonať úkony k prevodu 
pozemkov  uvedených  v  bode  1.)  tohto  uznesenia  a  podať  o  nich  správu  obecnému 
zastupiteľstvu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: do 31.12.2019   

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 15-02/2019

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje upravený návrh úpravy č. 1 rozpočtu 
obce Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 1 v euro 

Celkové príjmy   91.762,00
Celkové výdavky                                                                                                                91.762,00    
Celkový prebytok / schodok            0,00

 

Celkové príjmy bez čerp. RF    90.512,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       91.762,00    
Celkový prebytok / schodok  - 1.250,00

 

Bežné príjmy   90.512,00
Bežné výdavky                                                                                                                     89.442,00    
Celkový prebytok / schodok       1.070,00

Kapitálové príjmy                0,00
Kapitálové výdavky                                                                                                             2.320,00  
Celkový prebytok / schodok     - 2.320,00

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

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
- Kuchynská linka v KD v sume   =1.070,- €

Finančné príjmové operácie             1.250,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                          0,00
Celkový prebytok / schodok    + 1. 250,00

Poznámka: Príjem: --
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
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2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  čerpanie  finančných prostriedkov  z 
Rezervného fondu obce Lipové v sume 1.250,-- eur na nasledovné investičné zámery, a to:
- na odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 91/2 od Ondreja Kacsána v sume =500,- eur a
- na spoluúčasť obce Lipové na zriadenie bezdrôtového internetu v rámci programu WiFi pre 
teba v sume =750,-- eur.. 

3.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť  schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2019  č.1 a riadiť sa ním. 

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. 9: 

Uznesenie č. 16-02/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 20.05.2018 do 31.12.2018 a schvaľuje 
ju. 

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. 17-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok plán kontroly 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 a schvaľuje ho. 

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. 11: 
Uznesenie č. 18-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na  vedomie  bez  pripomienok  plán  činnosti 
Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom na rok 2019 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. 12: 

Uznesenie č. 19-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie správu komisie pre ekonomiku, 
investičnú činnosť a verejný poriadok ohľadne riešenia sťažnosti Ing. Karola Chvostála, trvale 
bytom  Pezinok,  na  narušenie  jeho  súkromia  verejným osvetlením  na  dome  č.  47  v  jeho 
vlastníctve.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom súhlasí  s  navrhovaným riešením sťažnosti,  a  to  s 
odstránením a preložením osvetľovacieho bodu spred domu č. 45. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 20-02/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie prehlásenie poslankyne Daniely 
Szabóovej  podľa  bodu  2  čl.  5  internej  smernice  č.  3/2011  Zásad  odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom,
 ktorým žiada zmenu spôsobu vyplácania  jej  odmeňovania  ako poslankyne z 
pravidelného príjmu na nepravidelný s ročným intervalom vyplácania, t.j.  za mesiac 
december a
 ktorým žiada zmenu termínu vyplácania odmien aj pre jej doteraz nepravidelný 
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príjmem z titulu členky komisie pre ekonomiku, investície a verejný poriadok s ročným 
intervalom vyplácania, t.j. za mesiac december
a schvaľuje ich.
 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zabezpečiť zmenu zmenou statusu 
p. Daniely Szabóovej v evidencii Sociálnej poisťovne a v príslušnej zdravotnej poisťovne.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: do 31.03.2019

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť
.
V Lipovom, 22. marca 2019 

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

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

                      Bc. Zdenka Pavleová JUDr. Zuzana Smatanová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie neúčasti Richarda Nagya
3.  Ospravedlnenie neúčasti Daniely Szabóovej
4.  Žiadosť Ondreja Kacsána o majetko-právne vysporiadanie vzťahu k pozemku
5.  Čiastočný výpis z LV 52 s katastrálnou mapou
6.  Výpis z LV 80 s katastrálnymi mapami
7.  Výpis z LV 264 s katastrálnymi mapami
8.  Návrh uznesenia na vysporiadanie majetkovo-právneho vzťahu k pozemkom na LV 

80
9.  Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019 
10.  Schválená úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2019
11.  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
12.  Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 
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13.  Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2019
14.  Zápisnica zo zasadnutia komisie pre ekonomiku, investičnú činnosť a verejný        

poriadok
15. Prehlásenia poslankyne Daniely Szabóovej (234/2019-005 a 235/2019-005)   
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