
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 09. októbra 2019

č. 04/2019

V Lipovom, 09. októbra 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 09. októbra 2019
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Zdenka Pavleová, Daniela Szabóová (obe telefonicky)
Neospravedlnení: --

Program  :   
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Audit záverečného účtu obce Lipové za rok 2018

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce na rok 2019 k 30.06.2019  a
úprava č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2019

7. Žiadosť fyzickej osoby o zámenu pozemkov v lokalite Zemianska Olča  na
parcele KN-E 640

8. Vyhodnotenie plnenia úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce za
rok 2018

9. Sťažnosť Ing. Karola Chvostála na spôsob vyriešenia sťažnosti

10. Žiadosť o jednorázovú sociálnu podporu

11. Informačné a organizačné záležitosti 

12. Diskusia

13. Schválenie uznesení

14. Ukončenie

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

Kovácsová. Konštatovala prítomnosť troch poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a čím je
obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka požiadala poslancov o doplnenie programu zasadnutia o bod “Žiadosť o cenovú

ponuku obecných parciel v okolí objektu vo vlastníctve manželov Podluckých v strede obce”.
Poslanci s návrhom súhlasili a zaradili nový bod do programu ako bod č. 9 a ostatným bodom
posunuli poradie.

       Ako overovatelia boli určení poslanci JUDr. Zuzana Smatanová a p. Anna Elogová.

       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan. 
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3. Interpelácie
V rámci interpelácie nikto nevystúpil. 

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

zastupiteľstva.  Zo  šiestich  uznesení  bolo  všetkých šesť  len  schvaľovacích  resp.  vzatie  na
vedomie, a to schválenie hospodárskeho výsledku obce za rok 2018, úpravy rozpočtu obce na
rok 2019 č.  2,  správy hlavného kontrolóra o kontrolnej  činnosti,  plánu kontrolnej  činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019, nový Registratúrny poriadok obecného úradu. Obecné
zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie žiadosť obce Lipové na projekt zameraný na podporu
regionálneho rozvoja.

5. Audit záverečného účtu účtu obce Lipové za rok 2018
Starostka predložila poslancom Správu audítora o audite účtovnej závierky obce Lipové

za rok 2018. Audit bol vykonaný v mesiaci september. Samotná správa bola poslancom
doručená ešte pred samotným zasadnutím. Tiež bola uverejnená na portály MF SR
Ročné  účtovné  závierky  prostredníctvom  programu  RIS.SAM.  Správa  je  prílohou
zápisnice. Audítorka v správe konštatovala zákonnosť a transparentnosť všetkých účtovných
operácií v roku 2018 a tiež pravdivosť účtovnej závierky za rok 2018. Poslanci k predmetnej
správe nemali žiadne pripomienky. 

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce na rok 2019 k      30.06.2019  a  úprava  č.  3  
rozpočtu obce Lipové na rok 2019

  Tak ako aj  v  predchádzajúce roky,  predložila  starostka obce poslancom monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2019. Aj keď bol predkladaný materiál zaslaný
poslancom  vopred,  starostka  požiadala  referenta  o  stručné  zhodnotenie  hospodárenia.  K
predloženej správe nemal žiaden poslanec pripomienky. Správa je v prílohe zápisnice. 

Následne referent obecného úradu oboznámil poslancov s predkladanou úpravou rozpočtu č.
3, a uviedol jej dôvody. Tak ako aj v predchádzajúci rok, bolo k úprave pristúpené jednak v
zmysle pokynov MF SR ešte z roku 2017 na zreálnenie rozpočtov obcí a miest ku koncu roka.
Ďalej  bol  rozpočet  upravený na  základe  predpokladaných  alebo  už  inkasovaných  vyšších
príjmov. Ďalej boli prepočítané skutočné príjmy ale aj výdavky inkasované alebo hradené do
31.12.2019 z príspevkov z ÚPSVR a dotácií poskytnutých/ resp. zamietnutých NSK, obe pre
rok 2019. Tiež boli prehodnotené niektoré možné výdavky, ako napríklad realizácia majetkovo
-právneho vysporiadania pozemkov Stavebného a bytového družstva kolonistov na Slovensku
v intraviláne obce, t.j. jeho presun do budúcich období. Vo výdavkovej časti rozpočtu boli ešte
vykonané  úpravy  z  dôvodu  mimoriadneho  členského  príspevku  Združeniu  obcí  Dolného
Žitného ostrova ako vlastný príspevok na zaobstaranie kompostérov (V materiály, ktorý bol
predložený poslancom, je tento vlastný príspevok uvedený v kapitole “Nakladanie s odpadmi –
materiálové výdavky”. V konečnej verzii  presunutie na členské príspevky v zmysle prípisu.).
Ďalej  vykonaná  revízia  hasiacich  prístrojov,  uzavretie  zmluvy  na  zabezpečenie  výkonu
zodpovednej osoby pre zabezpečovanie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V
časti kapitálových výdavkov bola už zo schváleného čerpanie z RF na nákup pozemku od p.
Ondreja Kačána, ktorý sa z dôvodu jeho nesúhlasu z ponúknutou cenou nebude už v tento rok
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realizovať, vyčlenená suma =300,- € na realizáciu podania žiadosti o dotáciu na vybudovanie
autobusových zastávok. 

Aj keď predkladaná úprava bola poslancom tiež zaslaná vopred, referent stručne prešiel
návrh úpravy, ktorý je prílohou zápisnice. K predloženému materiálu mali poslanci doplňujúce
otázky, hlavne čo sa týka neschváleného vyúčtovaniu dotácie na kultúru. Referent a starostka
podali  poslancom  upresnenie.  Zároveň  referent  požiada  členov  kultúrnej  komisie,  aby  v
najbližšom čase, teda ešte pred zostavovaním rozpočtu na rok 2020 zostavili  plán činnosti
kultúrnej  komisie  pre  rok  2020  s  presným  a  konečným  počtom  kultúrno-spoločenských
podujatí  spolu  s  predstavovanou,  a  následne  dodržiavané  výškou  výdavkov  na  jednotlivé
akcie.

V rámci ďalšej rozpravy v tomto bode starostka upozornila poslancov, že už niekoľko rokov
sa  neupravovali  výšky daní  a  poplatkov,  pričom  náklady každoročne  narastajú.  Z  tohoto
dôvodu požiadala poslancov, aby začali uvažovať o ich úprave. V diskusii tiež už vyplynuli i
návrhy na zámery pre rozpočtové obdobie 2020, ktoré žiadajú zapracovať do rozpočtu na rok
2020, a to:

 odstránenie  nefunkčného  športového  multifunkčného  ihriska  a  to  jeho  rozdrvením  a
použitím materiálu na opravu miestnej komunikácie Lipové – Rakytie,

 komplexné riešenie likvidácie zeleného odpadu – konárov – a to štiepkovaním,

 do-výmenu okien na budove kultúrneho domu z dôvodu ich havaríjneho stavu

 vytvorenia  krytu  na  pieskovisku  v  detskom parku a  zabezpečenie  jeho každodenného
zatvárania. 

 Záverom referent požiadal poslancov, aby v prípade, že do konca roka by sa nenaplnila
príjmová  strana  rozpočtu  ako  bola  plánovaná,  mohla  byť  už  realizovaná  investícia  –
zhotovenie  kuchynskej  linky v kultúrnom dome,  ktorá mala byť pôvodne krytá prebytkom
bežného rozpočtu, krytá čerpaním z RF obce v sume 1070,- €. 

7. Žiadosť fyzickej osoby o zámenu pozemkov v lokalite Zemianska       Olča na parcele
KN-E 640

 Dňa 22.07.2019 bola na obecný úrad prostredníctvom zástupcu podaná žiadosť Angeliky
Cserepesovej z Dunajskej Stredy o zámenu pozemkov v k.u. Lipové parc. č. KN-C 639/37,
639/62 s pozemkami KN-C 639/36 a 639/61. O posúdenie predmetnej žiadosti či už zo stránky
právnej ako i majetkovej požiadala starostka predsedkyňu ekonomickej komisie JUDr. Zuzanu
Smatanovú, ktorú požiadala o predloženie jej stanoviska k uvedenej veci.

V roku 2016 rodičia žiadateľky darovacou zmluvou previedli vlastníctvo ich parciel KN-C
639/37 a 639/62 do vlastníctva žiadateľky. Na parcele č. 639/62 sa mal nachádzať i jej rodinný
dom č.  52,  ktorý však nebol zapísaný na LV. Pri  pokuse o zápis  domu na LV však bolo
zistené,  že dom je v skutočnosti  postavený na parcele č.  KN-C 639/61,  ktorá však nie  je
vedená na LV spolu so záhradou parc. č. KN-C 639/36, ktoré sa kryjú s parcelou KN-E 640,
ktorých vlastníkom je  obec  Lipové.  Navyše,  parcely KN-C 639/37  a  639/62,  ktoré  sú  jej
skutočným  vlastníctvom  užíva  Róbert  Veszprémi  a  navyše  na  parcele  KN-C  639/62  je
postavený jeho rodinný dom č. 53. Z tohoto dôvodu žiada o zámenu parciel s tým, že ona by sa
stala vlastníčkou parciel 639/36 a 639/61 a parcely 639/37 a 639/62 by sa stali vlastníctvom
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obce Lipové. Svoju žiadosť okrem iného odôvodňuje skutočnosťou, že uvedené parcely jej
rodičia vyplatili a tieto nezrovnalosti boli zapríčinené pochybením katastrálneho úradu. 

Po tomto  zhrnutí  skutkového stavu sa JUDr.  Smatanová vyjadrila  k  možnosti  riešenia.
Žiadateľka je v skutočnosti majiteľkou susedných pozemkov, na ktorých stojí rodinný dom a
ktoré  v  skutočnosti  užíva  sused  Róbert  Vesprémi.  A  keďže  uvedené  nezrovnalosti
nezapríčinila Obec Lipové, samotná bezplatná zámena by ju poškodila. Obec v zmysle zákona
nemôže svoj majetok prevádzať do vlastníctva druhej osoby bezodplatne. Navyše, ak by sa
táto  zámena  uskutočnila,  obec  by  musela  vymáhať  nájomné  za  pozemky  od  Róberta
Vesprémiho, čo už z predchádzajúcich skúseností z menovaným bolo viac menej nemožné. Z
tohoto dôvodu navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so zámenou pozemkov, ale aby
žiadateľke navrhlo ich odkúpenie za korektnú cenu. Týmto by sa ona stala vlastníčkou oboch
pozemkov a nech sa sama majetkovoprávne vysporiada s vlastníkom rodinného domu č. 53,
t.j. s Robertom Vesprémim.

V následnej diskusii poslanci súhlasili s návrhom JUDr. Smatanovej. Zaviazali  starostku
odpovedať žiadateľke v zmysle vyššie uvedeného, pričom určili kúpno-predajnú cenu takú ako
v predchádzajúcich prípadoch predaja pozemkov v tej  lokalite,  t.j.  =2,00 € /m2,  čo je cena
oveľa nižšia,  ako sa v tej  lokalite  predáva.  Predaj  navrhuje z  dôvodu hodného osobitného
zreteľa.

Žiadosť je prílohou zápisnice.

8. Vyhodnotenie plnenia úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové za 
rok 2018

Obecné zastupiteľstvo  v roku 2018 prijalo Komunitný plán sociálnych služieb,  ktorý je
nutné raz ročne vyhodnocovať. Z tohoto dôvodu starostka predložila zastupiteľstvu Správu o
plnení úloh KPSS za rok 2018.

Poslanci sa so správou oboznámili a nemali voči nej žiadne pripomienky. 
Správa je prílohou zápisnice.

9.  Žiadosť  o  cenovú  ponuku  obecných  parciel  v  okolí  objektu  vo  vlastníctve  
manželov Podluckých v strede obce

Dňa  08.10.2019  bola  starostka  oslovená  zástupkyňou  realitnej  kancelárie
HALOREALITY žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na odpredaj obecných parciel KN-
C 30/11; 30/12; 30/13 a 30/17 nachádzajúcich sa v okolí objektu bývalej predajne Jednota,
ktorá je vo vlastníctve manželov Stanislava a Zlaty Podluckých, t.j. parcely č. KN-C 30/10 a
30/16 a budova nachádzajúca sa na nich. O uvedené parcely má záujem záujemca, ktorý chce
odkúpiť  nehnuteľností  od  manželov  Podluckých.  Starostka  povedala,  že  sa  snažila  od
zástupkyne zistiť o koho sa jedná a hlavne, aký zámer má s budovou, ale nič konkrétne sa od
nej nedozvedela. Avšak, na druhý deň, t.j. v deň konania zasadnutia,  sa jej ozval zastúpca
druhej realitnej kancelárie presne v tej istej veci s tým istým záujemcom o kúpu. Od tohoto
druhého  zástupcu  bolo  zistené,  že  záujemca  ma  zámer  v  budove  umiestniť  predvádzaciu
miestnosť a sklad na plastové okná, ktoré vyrába/montuje jeho firma. V budove by mali byť i
sociálne sociálne zariadenia pre montérov. Okolité pozemky by potreboval k parkovaniu a k
nakládke. 

V následnej diskusii sa poslanci zhodli, že cenovú ponuku nebudú zatiaľ stanovovať bez
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bližšej  znalosti  využitia  pozemkov  so  všetkými  potrebnými  údajmi,  ktoré  by  mohli
ovplyvňovať kvalitu života v okolitých bytových domoch. Navrhujú, aby záujemca prišiel svoj
zámer osobne prezentovať poslancom na najbližšie zasadnutie.  

10. Sťažnosť Ing. Karola Chvostála na spôsob vyriešenia sťažnosti

Starostka predložila  poslancom sťažnosť  Ing. Karola Chvostála  na spôsob vyriešenia
jeho sťažnosti s obťažovaním jeho súkromia verejným osvetlením. Následne požiadala JUDr.
Zuzanu Smatanovú, predsedkyňu ekonomickej komisie a komisie pre verejný poriadok, ktorá
uvedenú sťažnosť už riešila a ktorá sa o tejto následnej sťažnosti už so starostkou rozprávala.

JUDr. Smatanová sa kriticky vyjadrila k skutočnosti, že i napriek komisiou navrhnutého
a  Ing.  Chvostálom  a  samotným  obecným  zastupiteľstvom  odsúhlaseným  riešením,  t.j.
preložením samotného osvetľovacieho telesa na susedný stĺp medzi jeho domom a domom č.
49, tak nebolo doteraz vykonané. Svetlo bolo síce dané dolu zo stĺpa spred domu sťažovateľa
č. 47, ale nebolo, aj keď z technických a zdravotných dôvodov zmluvného elektromontéra p.
Benedeka, dané na vedľajší stĺp. Síce súhlasí s názorom starostky ako aj ostatných poslankýň,
že sťažnosti Ing. Chvostála sú účelové a zamerané proti starostke, ale tým, že doteraz nebolo
odsúhlasené  riešenie  realizované,  bolo  v  podstate  “nahraté  na  smeč”  Ing.  Chvostálovi.
Následne sa poslanci zhodli na urýchlenom zrealizovaní už schváleného riešenia. 

Kópia sťažnosti je prílohou tejto zápisnice. 

11. Žiadosť o jednorázovú sociálnu podporu

Starostka  predložila  poslancom  žiadosť  p.  Viktórie  Mészárošovej,  Lipové  č.  67  o
jednorázovú sociálnu podporu z  dôvodu jej  minimálnej  sociálnej  dávky. Sociálnu podporu
žiada poskytnúť tou istou formou ako i minulý rok, to je zakúpením palivového dreva. 

V následnej diskusii poslanci schválili žiadateľke sociálnu podporu formou zakúpenia
palivového dreva do 60,- eur.

12. Informačné a organizačné záležitosti 
 a.) Informácia o komposteroch

Tak ako bolo už uvedené pri prerokovávaní úpravy rozpočtu č. 3 na rok 2019, starostka
zhrnula  informáciu  o  kompostéroch,  ktoré  boli  zaobstarané  z  dotácie  prostredníctvom
Združenia obcí Dolného Žitného Ostrova. Budú to nádoby s obsahom asi 300 l, ktoré budú
odovzdané  oproti  podpisu  občanom.  Pričom  so  spôsobom  zloženia  kompostéra  a
kompostovania  budú  občania  oboznámení  na  na  verejnom zhromaždení  alebo  písomnou
formou.  

13. Diskusia
V rámci diskusie vystúpila p. Eva Kašičková s otázkou, že či bola konateľka zberne

druhotných surovín Darec a.s. v lokalite “Hájik” upozornená na lietajuce plasty a papier po
vedľajších parcelách.

Starostkyna odpoveď bola taká, že áno. Dokonca bolo zabezpečené ich pozbieranie p.
Ruženou Mészárošovou. 

14. Schválenie uznesení
Následne obecné zastupiteľstvo pristúpilo k schváleniu uznesení: 
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k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 27-04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie  Správu audítora o audite účtovnej
závierky za rok 2018 bez pripomienok a schvaľuje ju.

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 28-04/2019

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok Monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2019 a schvaľuje ju.                   

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 29-04/2019

1.)  Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy č.  3
rozpočtu obce Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 3 v euro 

Celkové príjmy     98.154,00
Celkové výdavky                                                                                                                  98.154,00  
Celkový prebytok / schodok             0,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF     96.904,00
Celkové výdavky                                                                                                                 98.154,00   
Celkový prebytok / schodok  - 1.250,00  

Bežné príjmy    96.904,00
Bežné výdavky                                                                                                                      95.834,00   
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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 úpravou č. 1: 

- 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,- €
Schválené a upravené investície úpravou č. 3: 
- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =200,- €
- Podanie žiadosti o dotáciu na vyhotovenie zastávok: =300,- €

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 úpravou č. 1:

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

Schválená úprava čerpania RF na schválené investície úpravou
č. 3:

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume =200,- €
- Podanie žiadosti o dotáciu na vyhotovenie zastávok: =300,- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom schvaľuje  v  prípade  nedostatočného  napĺňania
príjmovej  strany  rozpočtu  k  31.12.2019,  prefinancovanie  investičnej  akcie  „zhotovenie
kuchynskej linky v kuchyni v kultúrnom dome čerpaním finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce celkom v sume =1070,- €.

Zároveň splnomocňuje starostku obce vykonať úpravu jej rozhodnutím k 31.12.2019 o
čom bude informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom následnom zasadnutí.

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2019  č. 2 a riadiť sa ním. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 30-04/2019
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Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom prerokovalo žiadosť Angeliky Cserepesovej,  trvale
bytom Júliusa Lorincza 2135/10, 929 01 Dunajská Streda, o zámenu pozemkov na parcelách
C-KN 639/37 a 639/62 vo vlastníctve žiadateľky a však v užívaní Róberta Veszperémiho za
pozemky parc. č. C-KN 639/61 a 639/36 vo vlastníctve obce Lipové, na ktorých je umiestnený
rodinný dom č. 52 vo vlastníctve žiadateľky, a nesúhlasilo s ich zámenou.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  ponuku  na  odpredanie  predmetných
pozemkov žiadateľke z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovuje cenu v sume =2,00
€/m2.
 Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke oboznámiť žiadateľku s týmto uznesením a
podať mu následne správu o ďalšom postupe. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 31-04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu o plnení
úloh  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  obce  Lipové  za  rok  2018  a  schvaľuje  ju.
                  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 
Uznesenie č. 32-04/2019

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  prerokovalo  žiadosť  realitnej  kancelárie
HALOREALITY, celoslovenská realitná kancelária o cenovú ponuku obecných parciel KN-C
30/11; 12; 13 a 17 a rozhodlo, že vzhľadom na skutočnosť, že pozemky sa nachádzajú v strede
obce v obytnej zóne, cenovú ponuku nebude stanovovať bez znalosti podnikateľského zámeru
záujemcu o odkúpenie týchto pozemkov s priľahlou budovou na parcele KN-C 30/1 a jeho
dopadov na kvalitu života tam bývajúcich občanov obce.  

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke v prípade doručenia žiadosti  o
odkúpenie vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve Obce Lipové, pozvať záujemcu o ich
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odkúpenie na oboznámenie  poslancov a verejnosti  s  jeho podnikateľským plánom v danej
lokalite. 

Obecné zastupiteľstvo  nariaďuje starostke oboznámiť  žiadateľa  s  týmto uznesením a
podať mu následne správu o ďalšom postupe. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 
Uznesenie č. 33-04/2019

 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  urýchlene  realizovať
riešenie sťažnosti Ing. Karola Chvostála, trvale bytom Pezinok, v zmysle svojho uznesenia č.
19-02/2019 zo dňa 08. 03. 2019 a podať správu o ich realizácii.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11: 
Uznesenie č. 34-04/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosť p. Viktórie Mésárošovej bytom
Lipové  č.  67  o  poskytnutej  jednorázovej  pomoci  v  hmotnej  núdzi  formou  zakúpenia
palivového dreva na zimu 2019/2020 v sume =60,- €.

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke  obce zrealizovať  túto  sociálnu
podporu  zakúpením  palivového  dreva  a  zabezpečením  jeho  dovozu  žiadateľke.  Zároveň
nariaďuje starostke podať následne obecnému zastupiteľstvo informáciu. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

15.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,
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p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť
.
V Lipovom, 09. októbra 2019 

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

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

                      JUDr. Zuzana Smatanová  Anna Elogová 

Prílohy:
1.  Pozvánka na 8.10.2019
2.  Žiadosť JUDr. Smatanovej o posunutie termínu konania zasadnutia
3.            Pozvánka na 9.10.2019
4.       Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky k 31.12.2018
5.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce na rok 2019 k 30.06.2019
6.  Návrh/schválená úpravy č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2019
7.  Ponukový list služieb a prác  Regionálnej správy a údržby ciest
8.  Porovnanie výšky poplatku so susednými obcami
9.  Žiadosť Angeliky Cserepesovej o zámenu pozemkov s mapou
10.  Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 
11.  Žiadosť real. kancelárie HALOREALITYI o cenovú ponuku
12.  Sťažnosť Ing. Karola Chvostála na spôsob vybavenia jeho sťažnosti na obťažovanie

súkromia verejným osvetlením 
13.  Žiadosť Viktórie Mészárosovej o sociálnu podporu 
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