
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 16. decembra 2019

č. 05/2019

V Lipovom, 23. decembra 2019

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 16. decembra2019
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   --
Neospravedlnení: --

Program  :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020
6. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2020
7. Odpredaj pozemkov v obci Zemianska Olča na parcele E-KN 640
8. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
9. Informačné a organizačné záležitosti 
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Slávnostné ukončenie

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

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

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Vzhľadom na už dlhotrvajúce vleklé problémy v kultúrne komisii navrhla starostka obce

doplnenie  programu o bod,  v ktorom by sa prerokovali  tento  problém.  Poslanci  s návrhom
súhlasili  a uvedený bod zaradili  ako bod č. 5, pričom poradie ostatných posunuli.  Poslanci
následne schválili upravený program zasadnutia.

       Ako overovatelia boli určení poslanci Eva Kašičková a Bc. Zdenka Pavleová.

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

3. Interpelácie
V rámci interpelácie nikto nevystúpil. 

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

zastupiteľstva. Zo ôsmych uznesení bolo päť len schvaľovacích resp. vzatie na vedomie, a to
schválenie  správy  audítora  o účtovnej  závierke  hospodárenia  obce  Lipové  v roku  2018,
schválenie  monitorovacej  správy  o hospodárení  obce  Lipové  za   1.  polrok  2019,  úprava
rozpočtu obce Lipové na rok 2019 č. 3, schválenie výročnej správy o plnení Komunitného
plánu  obce  za  rok  2018  a tiež  schválenie  návrhu  ponuky  na  odpredaj  pozemkov  p.
Cserepesovej miesto ich výmeny, o čom sa bude rokovať v ďalšom bode tohto zasadnutia. 
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Ďalším uznesením vyjadrilo  obecné zastupiteľstvo  svoju výzvu záujemcovi  o odkúpenie
pozemkov  v okolí  bývalej  predajne  Jednoty  na  predloženie  resp.  oboznámenie  poslancov
s jeho  investičným  zámerom  využitia  predmetnej  budovy  a  pozemkov.  Ďalej  obecné
zastupiteľstvo vyzvalo starostku k urýchlenému realizovaniu už schválených opatrení v riešení
sťažnosti  Ing.  Karola  Chvostála  ohľadne  svetelného  bodu  pred  jeho  rodinným  domom.
Posledným  uznesením  bola  schválená  jednorazová  dávka  sociálnej  pomoci  p.  Viktórii
Mészárosovej na nákup palivového dreva.  Všetky tri uznesenia boli so strany obecného úradu
splnené, a však záujemca odkúpenie pozemkov sa už neozval.  

V následnej diskusii sa Bc. Pavleová opýtala starostky na stav okolo žiadosti obce Lipové
o dotáciu na zriadenie Wifi pre teba. Starostka informovala poslancov, že obci bol už doručený
návrh zmluvy, podpis ktorej sa omeškal z dôvodov na strane Úradu podpredsedu vlády pre
investície a informatiku.

Ďalšia  otázka  bola  položená  JUDr.  Smatanovou  ohľadne  žiadosti  p.  Ondreja  Kacsána
o vysporiadanie  majetkovo-právnych  vzťahov  k jeho pozemku  pred  kultúrnym domom,  na
ktorom  bývalý  starosta  bez  jeho  povolenia  vybudoval  parkovisko.  Starostka  podala
informáciu, že schválenú cenovú ponuku predložila p. Kacsánovi, ktorý ju však odmietol ale
svoj vlastný návrh nepredložil.  

5. Riešenie problémov v     kultúrnej komisii
Vzhľadom na  pretrvávajúce  problémy v  činnosti  kultúrnej  komisie,  konkrétne  neúčasť

Anny Elogovej  na koncoročných akciách,  na požiadanie  predsedkyne komisie  sa  rozhodla
starostka  zaradiť  riešenie  problému  do  programu  rokovania  zastupiteľstva.  Dôvodom
rozhodnutia  je  aj  ukončenie  pôsobenia  Zdenky  Pavleovej  ako  členky  komisie  dňom
31.12.2019 pre jej častý a neurčitý pobyt v Rakúsku z pracovných dôvodov. Na základe tejto
skutočnosti  bude potrebné navrhnúť a schváliť  nové zloženie  komisie.  Starostka požiadala
členky, aby sa k problému vyjadrili. 
- Eva Kašičková, predsedkyňa komisie: vyjadrila svoju kritiku voči p. Elogovej, že neplní

dohodnuté  činnosti  a nezúčastňuje  sa  akcií,  pričom  ani  neospravedlní  svoju  neúčasť,
k čomu vo veľkej miere prispieva aj jej konzumácia alkoholu,

- Bc.  Zdenka Pavleová zopakovala dôvod svojho odchodu z komisie a tiež skonštatovala
nedostatočnú komunikáciu  medzi  členkami  komisie  a  jej  predsedkyňou,  že  spolu  s  A.
Elogovou  sú  vynechávané  z  rozhodovania  o  akciách,  ktoré  neboli  komisiou  vopred
schválené, akcie sú skôr spolupráca a dohoda medzi ňou a starostkou. Tiež poukázala na
nevyhnutnosť  zlepšenia  komunikácie  a  vzájomnej  podpory,  zodpovednosti  prevzatia  a
plnenia dohodnutých úloh, včasné oznámenie o prípadnej neúčasti člena na akcii, nakoľko
nezodpovednosťou je ohrozená samotná realizácia akcie. ,

- Anna Elogová, členka komisie: ohradila sa k obvineniam prednesenými p. Kašičkovou a to
z dôvodu,  že  bola  chorá.  A tiež  súhlasila  s názorom Bc.  Pavleovej,  že  je  vynechávaná
z komunikácie starostky obce s predsedkyňou komisie.

- JUDr. Zuzana Smatanová a Daniela Szabóová, poslankyne mimo komisie: vyjadrili svoju
ochotu pomôcť pri činnosti komisie, a však z dôvodu, že obe majú veľmi malé deti, sú ich
možnosti veľmi obmedzené,

- Dáša  Kovácsová,  starostka:  sa  ohradila  voči  tvrdeniu  Z.  Pavleovej  tým,  že  nijako
nezasahuje  do  činnosti  kultúrnej  komisie,  že  je  prirodzené,  že  z  titulu  svojej  pozície
komunikuje s  predsedkyňou komisie  .  Keďže sa však diskusia   začala  niesť  v osobnej
rovine, požiadala členky komisie,  aby po ukončení zasadnutia ostali na obecnom úrade

3



a snažili sa nájsť spoločné riešenie. Ale všetci sa zhodli, že situácia musí byť vyriešená do
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok

  Tak  ako  i v predchádzajúce  roky  i tento  rok  predložila  starostka  k schváleniu  VZN
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálny odpad  a drobný stavebný odpad.
Avšak tento rok sa k schváleniu predkladá úplné nové znenie VZN, a to z dôvodu nutnosti
prehodnotenia  hlavne  výšok  sadzieb  všetkých  daní  a poplatkov.  Zvyšovanie  odôvodnila
skutočnosťou, že dane sa v obci Lipové neupravovali už vyše 10 rokov čím výška príjmov
ostávala roky v podstate stále rovnaká, avšak medzi tým sa zvýšila výška všetkých nákladov,
navyše boli prijaté rôzne nové zákony, ktoré navršovali výšku výdavkov resp. zavádzali nové
zákonné výdavky samospráv. Pri  dani z nehnuteľností  vyplynula povinnosť úpravy sadzieb
daní zo stavieb aj z dôvodu nutnosti ich dať do zákonného súladu, keď najvyššia sadzba dane
za stavby určená vo VZN nemôže byť vyššia ako 10 násobok sadzby za stavby určenej vo
VZN. Keďže tento nesúlad musí byť odstránený pre zdaňovacie obdobie 2024 a je tiež zámer,
aby výška teraz určenej najvyššej sadzby ostala aj po roku 2024 rovnaká, je potrebné vykonať
ich úpravy. Ďalej, pri miestnom poplatku za komunálny odpad, bol zámer aspoň čiastočného
vyrovnania sumy vyrubeného poplatku so sumou celkových nákladov obce Lipové za odvoz
a uloženie komunálneho odpadu.

Ešte v októbri 2019 bol vypracovaný a poslancom doručený pomocný materiál, ktorým by si
mohli prepočítať zvyšovanie daní modelových daňovníkov pri úprave ich sadzieb. Keďže však
do  daného  termínu  neboli  podané  žiadne  návrhy,  okrem  odporúčania  Bc.  Pavleovej,  bol
vypracovaný návrh nového VZN, ktorý bol poslancom v dostatočnom termíne odoslaný. Návrh
bol  zverejnený  na  úradných  tabuliach  obce  od  28.11.2019  do  16.12.2019.  Do  určeného
termínu neboli obci doručené žiadne návrhy a ani pripomienky. Po krátkej diskusii sa poslanci
stotožnili s predloženým návrhom, pričom v ňom zmenili len výšku dane za psa a to na 5,- €
za jedného psa a rok. Tiež, mimo úpravy VZN upravili, z dôvodu zrušenia dane za využívanie
verejného  priestranstva  pri  ambulantnom   predaji,  výšku  poplatku  za  rozhlasovú  reláciu
v miestnom rozhlase na 5,- €.  

7. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2020

 Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2020, a tiež aj informatívny návrh rozpočtov obce Li-
pové na roky 2021 a 2022,  bol  na úradných tabuliach obce zverejnený od 28.11.2019 do
16.12.2019a do určeného termínu neboli k nemu doručené žiadne pripomienky a návrhy.
Keďže návrh bol tiež zaslaný v lehote aj poslancom, požiadala starostka poslancov, aby sa vy-
jadrili, 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 pre časť bežného rozpočtu ako vyrovnaný, s výškou
bežných príjmov a bežných výdavkov 88.286,00 eur. Rozpočtové príjmy, hlavne dane z ne-
hnuteľností a výška miestneho poplatku je identická ako skutočnosť roka 2019, a to z dôvodu,
že pri zostavovaní návrhu nebolo zrejme, či sa navrhovaná úprava daní a poplatkov príjme. 
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V kapitálovom  rozpočte  ja  navrhovaný príjem z predaja  pozemkov  a to  z už  v podstate
schváleného predaja pozemkov p. Cserepesovej vo výške 1596,00 eur, ktoré sa tiež použijú
v tej istej výšky ako kapitálový výdavok a to ako vlastné prostriedky v rámci programu Wifi
pre teba, na zabezpečenie verejného obstarávania na výmenu autobusových zastávok a na od-
kúpenie pozemku pod parkoviskom pred kultúrnym domom od p. Ondreja Kacsána.  

Navrhovaný rozpočet na rok 2020 je teda vyrovnaný s celkovou výškou príjmov a výdav-
kov v sume 89.882,00 eur. Rozpočet sa bude v priebehu roka 2020 upravovať a to po zistení
celkovej  výšky dane  z nehnuteľností  v intenciách  už  schváleného  nového  VZN č.  1/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 Podľa posledných prepočtov by hospodárenie obce za roku 2019 malo skončiť mierne pre-
bytkový so sumou cca 20.600 eur, čo bude stav rezervného fondu obce Lipové pre rok 2020,
pričom z rezervného fondu obce nebude v roku 2019 potrebné čerpať finančné prostriedky.

V rámci schvaľovania rozpočtu predložil hlavný kontrolór svoje stanovisko, v ktorom od-
porúčal rozpočet schváliť. 

Starostka požiadala poslancov, aby do najbližšieho zasadnutia navrhli prípadné investície,
k čomu ona sama predložila predbežnú cenovú ponuku na výmenu okien na budove kultúrne-
ho domu. Následne poslanci schválili predložený rozpočet bez pripomienok tak, ako bol pred-
ložený. 

V rámci tohto bodu požiadal referent, aby odsúhlasili úpravu rozpočtu na rok 2019 a to roz-
počtovými opatreniami starostky obce, tak aby v nej boli zohľadnené prípadné ďalšie výdavky
schválené v následných bodoch a tiež,  aby v prípade kladného hospodárskeho výsledku boli
uhradené aj faktúry resp. iné výdavky, ktoré by mohli byť hradené až v roku 2020, tak aby sa
do roku 2020 prechádzalo s čo najmenšími záväzkami. Poslanci so žiadosťou súhlasili. 

8. Odpredaj pozemkov v     obci Zemianska Olča na parcele KN-640

Starostka predložila k schváleniu nasledovné žiadosti o odkúpenie pozemkov:

1.) Dňa 18.11.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Angeliky Cserepesovej z Du-
najskej Stredy o odkúpenie pozemkov v intraviláne obce Zemianska Olča na geometrickom
pláne č.  44250207-266/2019 zo dňa 24.10.2019, vyhotoveného Geo-pont s.r.o.,  Jókiho 21,
Komárno,  autorizačne  overenom  geodetom  Ing.  Attilom  Mészárosom  zo  dňa  24.10.2019
a úradne overenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pod číslom 1066/2019, zo-
brazené ako parcely:

C-KN 639/36 záhrady o výmere 469 m2; 
C-KN 639/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2;
C-KN 639/129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2;
C-KN 639/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2;
C-KN 639/131 zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2, 

spolu o výmere 798 m2
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a ktorý budú odčlenené z parcely E-KN 640, ktorá je vo vlastníctve Obce Lipové. Jedná sa o
zastavanú plochu a záhradu, na ktorej je umiestnený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľky
(viď prílohu geometrický plán). Keďže sa jedná o plochu, ktorá nie je pre Obec Lipové využi-
teľná a ktorá mala byť v skutočnosti už vo vlastníctve žiadateľky, čo sa však nestalo z dôvodu
pochybenia príslušného úradu pri zápise vlastníckych práv ešte jej poručiteľom, t.j. rodičom, a
tiež v zmysle uznesenia OZ v Lipovom č. 30-04/2019 zo dňa 09.10.2019, ktorým Obecné za-
stupiteľstvo v Lipovom ponúklo žiadateľke predmetné pozemky miesto výmeny na odkúpenie,
poslanci súhlasili so zámerom ich odpredaja, pričom stanovili cenu =2,- € za m2. 

Predaj navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zároveň, k urýchleniu predaja, splnomocnili starostku k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy

v zmysle schválených podmienok bez potreby schvaľovania znenia zmluvy a to v prípade, že
v termíne  uvedenom  vo  zverejnenom oznámení  o zámere  predaja  pozemkov,  sa  neprihlási
žiaden  iný  záujemca.  O prípadne  takto  uzavretej  zmluvy je  starostka  povinná  informovať
obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.  

(Žiadosť o odkúpenie pozemkov spolu s geometrickým plánom bol poslancom zaslaný pred
konaní zasadnutia a tvoria prílohu zápisnice).

2.) Ďalej predložila novú žiadosť o odkúpenie pozemku v tej istej lokalite. Záujemcom je p.
Milan Kovács z Bratislavy, ktorý si v tejto lokalite, na ulici Ružová, v Zemianskej Olči chce
postaviť rodinný dom. Od obce Lipové má záujem odkúpiť si pozemok o rozlohe cca 56 m2 ,
ktorý nie je súčasťou žiadneho už tam stojaceho domu, Pozemok vo vlastníctve obce Lipové je
len doplnenie pozemku, ktorý záujemca kupuje od vlastníčky vedľajšieho pozemku, t.j. od p.
Kohoutovej z Bratislavy. Poslanci po oboznámení sa so žiadosťou a predmetom žiadosti sú-
hlasili s odpredajom za rovnakých podmienok ako s p. Cserepesovou. A však k predaju je po-
trebné dodať geometrický plán. Z tohto dôvodu nariaďujú starostke podať žiadateľovi potreb-
né informácie.  

9. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Správu  o  vykonaných  kontrolách  za  obdobie  od  25.05.2019  do  12.12.2019  predložil
obecnému zastupiteľstvu  hlavný kontrolór  obce p.  Richarda Nagy. Hlavný kontrolór  v  nej
konštatuje, že sledované obdobie nezistil žiadne pochybenia a nejasnosti. Poslanci vzali správu
na vedomie.

Správa je prílohou zápisnice.

10.  Informačné a organizačné záležitosti 

 a.) Informácia o žiadosti o dotáciu v rámci programu Wifi pre teba
Tak  ako  bolo  už  uvedené  v bode  4  Kontrola  plnenia  uznesení,  starostka  ešte  raz

v krátkosti  zhrnula  stav  v tejto  veci.  Obecný  úrad  predložil  všetky  potrebné  náležitosti
a spolu so žiadosťou ich predložil Úradu podpredsedu vlády pre informatiku a informácie,
ktorý žiadosť schválil. Tohto času bol na obecný úrad doručený návrh zmluvy. Ako už bolo
povedané, oneskorenie bolo z dôvodu na strane úradu. Zmluva bude podpísaná v roku 2020. 

b.) Rekonštrukcia vodovodu v obci Lipové
Starostka oznámila poslancom, že Západoslovenská vodárenský spoločnosť, a.s. Nitra
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bude tento rok realizovať  rekonštrukciu vodovodného potrubia od čerpacej  stanice až po
stred obce, t.j. k rúrovému priepustu.

c.) Informácia o vyrezaní starého plotu pri bytovke č. 92
Starostka informovala poslancov, že dala vyrezať zvyšky starého plota pri bytovke č. 92,

ktorý kazil  vzhľad cesty na miestny cintorín  Zároveň tým informovala  i o rozhovore s p.
Jánom Kukukom,  obyvateľom bytovky č.  92.  Pán Kukuk nesúhlasil  s vyrezávaním plotu
a vytkol  starostke,  že  nič  nerobí  s prašnosťou cesty okolo  bytovky smerom do Sokoliec.
V následnej  diskusií  padol  návrh vyriešiť  uvedenú cestu,  ale aj  problematické  časti  cesty
z dediny na osadu Rakytie,  položením betónových panelov.  Poslanci  odporúčali  starostke
zistiť cenu takéhoto riešenia do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva.

  d.) Zrušenie nefunkčného „multifunkčného  ihriska“
Starostka  informovala  poslancov,  že  na  základe  záverov  rokovania  poslancov  na

predchádzajúcom  zasadnutí,  ako  i zváženia  celkovej  situácie  okolo  nefunkčného
multifunkčného ihriska plánuje dať ihrisko odstrániť v budúcom roku 2020,  a tým sa vyrieši
dlhodobo trvajúci problém ohľadne jeho využitia. Do najbližšieho zasadnutia zistí cenu tohto
odstránenia, pričom materiál sa použije na opravy miestnej cesty na osadu Rakytie. 

  e.) Zabezpečenie kompostérov pre občanov obce
Starostka oznámila poslancom, že už boli donesené prvé kompostéry, ktoré obec získala

v rámci  dotácie prostredníctvom MAS ZODŽO. Po dovezení všetkých kompostérov budú
tieto  rozdané  občanom  a k ich  použitiu  bude  buď  zorganizované  školenie,  resp.  bude
občanom dodaný leták s poučením.  

  f.) Poskytnutie príspevkov pre občanov mesta Prešova a obcí Kolíňany a Jelenec
Starostka  predložila  poslancom žiadosť  mesta  Prešova  na  poskytnutie  príspevku  pre

občanov  postihnutých  výbuchom  plynu  v bytovom  dome  a  tiež  žiadosť  obcí  Koliňany
a Jelenec  pre  občanov  postihnutých  haváriou  autobusu  s kamiónom.  Poslanci  po  krátkej
diskusií  jednohlasne schválili  v oboch prípadoch príspevok po 100 eur, ktoré by mali  byť
poskytnuté  ešte  do  konca  roka  2019.  Tento  výdavok  bude  potrebné  zahrnúť  do  úpravy
rozpočtu roka 2019.

  g.) Szabóová Daniela: Prehlásenie o vzdaní sa odmien
Poslankyňa p. Daniela Szabóová odovzdala zapisovateľovi svoje prehlásenie podľa bodu

5 čl. 5 Internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v  Lipovom,  v  ktorom  sa  vzdáva  vyplácania  svojich  odmien  ako  členka  obecného
zastupiteľstva  a  členka  ekonomickej  komisie  obecného  zastupiteľstva.  Svoje  prehlásenie
zdôvodnila skutočnosťou, že tohto času je od 08.09.2019 na materskej dovolenke a v zmysle
zákona  by  mohla  prísť  v  prípade  vymeriavacieho  základu  za  toto  obdobie  o  materský
príspevok.  Keďže   vyjadrenia  zamestnancov  Sociálnej  poisťovne  boli  nejednoznačné  -
niektorí tvrdili, že na sa tieto ustanovenia netýkajú nepravidelných príjmov poslancov, druhí
však tvrdili opak – rozhodla sa, že najlepším riešením je vzdanie sa poslaneckých odmien, aj
keď sa jej to zdá diskriminujúce. Uvedené údaje zisťoval referent obecného úradu a navyše
sa vyjadril, že keď žiadal o písomné stanovisko, buď mu bolo odmietnuté s odôvodnením, že
je  to  len  názor  zamestnancov  Sociálnej  poisťovne,  ale  sankcie  za  prípadné  nesprávne
rozhodnutie  bude  musieť  znášať  obecný  úrad.  Referent  danú  vec  konzultoval  s
personalistkou v Zemianskej Olči, ktoré mala rovnaký prípad, a ktorá sa s otázkou obrátila na
ústredie  Sociálnej  poisťovne,  odkiaľ  jej  bola  doručená  tak  nejednoznačná  odpoveď,  že
nakoniec  spolu  s  dotknutou  osobou  prijali  rozhodnutie  o  vzdaní  sa  odmien  so  spätným
vyplatením.  
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11. Diskusia
V rámci diskusie nikto nevystúpil.

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

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 35-05/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh VZN č. 1/2019 obce
Lipové  pri  uplatňovaní  zákona  NR SR  č.  582/2004  Z.z.  o miestnych  daniach a miestnom
poplatku  za  komunálny  odpad  a za  drobný stavebný odpad  v znení  neskorších  predpisov
a o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020 tak ako bol predložený s úpravou sadzby dane
za psa na sumu =5,- eur za jedného psa a a rok s účinnosťou od 01.01.2020.

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  zaväzuje  starostku  obce  pre  každý  rok  až  do
15.12.2023 prekladať úpravu tohto VZN č. 1/2019 s úpravou sadzby dane za stavby tak, aby
pre  zdaňovacie  obdobie  roka  2024  bolo  splnené  zákonné  pravidlo  rozsahu  najnižšej
a najvyššej  sadzby dane za  stavby,  a to  rovnomerným následným dvojročným znižovaním
rozdielu tejto sadzby.

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  určuje  výšku  poplatku  za  rozhlasovú  reláciu
v miestnom rozhlase na sumu =5,- eur s účinnosťou od 01.01.2020.

4.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválené VZN
č. 1/2019 na úradných tabuliach obce a riadiť sa ním.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 36-05/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený rozpočet obce Lipo-
vé na rok 2020 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 88.286,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                            88.286,-- € 
Bežný rozpočet celkom +/- 0,-- €

b.) kapitálové príjmy   1.596,-- € 
kapitálové výdavky                                                                                                                                     1.596,-- € 
z toho:  z prebytku bežného rozpočtu: 0,-- €
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              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: 89.882,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                                      89.882,-- € 
Hospodársky výsledok +/- 0,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené návrhy roz-
počtov obce Lipové na roky 2021 a 2022 ako vyrovnané s nasledovnými parametrami:

2021 aj 2022

a.) bežné príjmy 88.286,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                            88.286,-- € 
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: 88.286,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                                      88.286,-- € 
Hospodársky výsledok +/- 0,-- €

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších 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 nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet obce
Lipové na rok 2020 a riadiť sa ním. 

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2020 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 37-05/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom viac ako trojpätinovou väčšinou v zmysle § 9a ods. 8 pís-
me. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje zámer od-
predaja pozemku na geometrickom pláne č. 44250207-266/2019 zo dňa 24.10.2019, ktorý bol vy-
hotovený firmou Geo-pont, s.r.o., Jókaiho 21, Komárno, ktorý autorizačne overil geodet a karto-
graf Ing. Attila Mészáros dňa 24.10.2019 a ktorý úradne overil Okresný úrad Komárno, katastrál-
ny odbor pod číslom 1066/2019 stotožnený ako

C-KN 639/36 záhrady o výmere 469 m2; 
C-KN 639/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2;
C-KN 639/129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2;
C-KN 639/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2;
C-KN 639/131 zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2,
spolu o výmere 798 m2

a ktoré budú odčlenené z parcely E-KN 640, ktorá je vedená na LV č. 197 vo vlastníctve Obce Li-
pové, s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemkyni Angelike Cserepesovej rod.
Szászová, nar. 27.02.1981, r.č. 815227/6942, trvale bytom Júliusa Lőrincza 2135/10, 929 01 Du-
najská Streda, občianke SR, so stanovenou minimálnou východiskovou cenou minimálne =2,- eur
za m2, pričom ako dôvod hodného osobitného zreteľa stanovuje nasledujúce: 

Jedná sa o zastavanú plochu a záhradu, na ktorej je umiestnený rodinný dom vo vlastníctve žiada-
teľky (viď prílohu geometrický plán). Keďže sa jedná o plochu, ktorá nie je pre Obec Lipové vy-
užiteľná a ktorá mala byť v skutočnosti už vo vlastníctve žiadateľky, čo sa však nestalo z dôvodu
pochybenia príslušného úradu pri zápise vlastníckych práv ešte jej poručiteľom, t.j. rodičom, a
tiež v zmysle uznesenia OZ v Lipovom č. 30-04/2019 zo dňa 09.10.2019, ktorým Obecné zastupi-
teľstvo v Lipovom ponúklo žiadateľke predmetné pozemky miesto výmeny na odkúpenie. 

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

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.)  v prípade  prejavenia  záujmu  o odkúpenie  pozemku  ďalším  záujemcom  resp.  podania

námietok  alebo  pripomienok  ukladá  starostke  obce  predložiť  návrh  kúpno-predajnej  zmluvy
k schváleniu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, resp. podať o tom informáciu s ná-
vrhom na ďalšie riešenie, alebo b.)
v prípade neprejavenia záujmu o odkúpenie pozemku ďalším záujemcom resp. nepodania žiad-
nych námietok alebo pripomienok schvaľuje viac ako trojpätinovou väčšinou odpredaj pozemku
v zmysle bodu 1.) tohto uznesenia  a schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo výške =2,00
eurá/m2 t.j.  celkom =1596,- eur (slovom: Jedentisícpäťstodeväťdesiatšesť eur) a splnomocňuje
starostku obce uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu so záujemkyňou Angelikou Cserepesovou rod.
Szászová za podmienok uvedených v bode 1.) tohto uznesenia a podať informáciu o uzavretej
kúpno-predajnej zmluve na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
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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: -

 
Uznesenie č. 38-05/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosť Milana Kovácsa, trvale bytom
Cyprichova 12, 831 54, o odkúpenie pozemku o výmere cca 56 m2 na parcele E-KN 640 vo
vlastníctve obce Lipové na ulici Ružová v obci Zemianska.

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

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. 9: 
Uznesenie č. 39-05/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 25.05.2019 do 12.12.2019 a schvaľuje 
ju. 

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. 10: 
Uznesenie č. 40-05/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosti:
a.)  mesta  Prešov  o príspevok  na  pomoc  ľuďom  v Prešove  zasiahnutých  výbuchom  plynu

11



v bytovom dome a schvaľuje poskytnutie príspevku v sume =100,- eur,
b.)  obcí  Kolíňany a Jelenec  na  zmiernenie  bolesti  rodín  zasiahnutých dopravnou haváriou
autobusu s kamiónom  a schvaľuje poskytnutie príspevku v sume =100,- eur. 

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  zrealizovať  poskytnutie
príspevkov  do  31.12.2019  a podať  obecnému  zastupiteľstvu  informáciu  na  najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva.  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 41-05/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom vzalo na vedomie prehlásenie poslankyne Daniely
Szabóovej  podľa bodu 5 čl.  5 Internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov
Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom,  v  ktorom sa  vzdáva  vyplácania  svojich  odmien  ako
členka obecného zastupiteľstva a členka ekonomickej komisie obecného zastupiteľstva. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom súhlasí so spätným vyplatením odmien za funkciu
poslankyne a členky ekonomickej komisie za obdobie od začatia materskej dovolenky, t.j. od
08.09.2019  až  do  pominutia  dôvodov  jej  obmedzenia,  t.j.  do  ukončenia  materskej  resp.
rodičovskej dovolenky. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

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

p.  Dáša  Kovácsová,  poďakovaním za  účasť  a ponúknutím  slávnostnej  večere  z príležitosti
ukončenia roka 2019.

.
V Lipovom, 23. decembra 2019 

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

Overovatelia: .................................................................................................................................
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                      Eva Kašičková v.r.   Bc. Zdenka Pavleová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Vzdanie sa Bc. Zdenky Pavleovej členstva v kultúrnej komisii
3.            Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
4.  Schválené VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
5.       Návrh rozpočtu obce Lipové na roky 2020 až 2022
6.  Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2020
7.  Cenová ponuka na výmenu okien na budove kultúrneho domu
8.  Žiadosť Angeliky Cserepesovej na odkúpenie pozemku na parcele E-KN 640
9.  Žiadosť Milana Kovácsa na odkúpenie pozemku na parcele E-KN 640
10.   Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
11.  Žiadosť mesta Prešov o finančný príspevok
12.  Žiadosť obcí Kolíňany a Jelenec o finančný príspevok
13.  Prehlásenie podľa bodu 5 čl. 5 internej smernice 3/2011
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