
Uznesenia zo 10. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 30. marca 2021
Program  :

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
6. Vyhodnotenie  činnosti  kultúrnej  komisie  za  rok  2020  a  plán

činnosti kultúrnej komisie na rok 2021
7. Schválenie  VZN  č.  1/2021  obce  Lipové  o  nakladaní  s

komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
8. Vnútorný  predpis  o  zabezpečovaní  stravovania  –  podanie

informácie
9. Žiadosť Miroslava Vranku, Ing. Matúša Fejku a Lóranta Derzsiho

o odkúpenie pozemku
10. Žiadosť  Igora  Janitsa  o  vysporiadanie  duplicity  vlastníctva  k

pozemkom bývalej pieskovne 
11. Organizačno – informačné záležitosti
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 75-10/2021

 
 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok plán kontroly

hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 a schvaľuje ho. 

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. 6: 
Uznesenie č. 76-10/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  vyhodnotenie  činnosti  kultúrnej
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komisie za rok 2020 a plán jej činnosti na rok 2021 a schvaľuje ich. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 77-10/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  návrh  VZN  č.  1/2021  obce  Lipové  o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové.

Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke obce sa ním riadiť a zverejniť ho na úradných
tabuliach obce a  na CUET .           

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 78-10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok internú smernicu
Obecného  úradu  v  Lipovom  „Vnútorný  predpis  o  zabezpečení  stravovania“  č.  OcÚ  Li
224/2021-001 Be zo dňa 01.02.2021. 

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. 79-10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom vyslovuje predbežný súhlas na odpredaj pozemkov
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resp. ich častí a to   časť parcely KN-C 30/11 ostatná plocha o výmere 52 m2 a časť parcely
KN-C 30/12 ostatná plocha o výmere 2 m2, t.j. celkom  54 m2, podľa LV 197 vo vlastníctve
obce Lipové, žiadateľovi Miroslavovi Vrankovi, trvale bytom Bernolákova 2046/1A, 955 01
Topoľčany a to pre stavbu garáže a zabezpečenie vstupu na vlastné pozemky dvora.

 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  dať  pre  určenie  ceny  týchto
pozemkov vypracovať znalecký posudok a k samotnému schvaľovaniu pristúpiť až po jeho
vypracovaní a tiež predložení potrebného geometrického plánu žiadateľom. 

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 80-10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom vyslovuje predbežný súhlas na odpredaj pozemkov
resp. ich častí a to   časti parciel KN-C 30/11; 30/12 a 30/17, všetko ostatné plochy o ešte
neurčenej  výmere,  podľa  LV 197  vo  vlastníctve  obce  Lipové,  žiadateľovi  Ing.  Matúšovi
Fejkovi, bytom Révova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji ako príslušenstvo budovy č. 60 v jeho
vlastníctve.

  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  dať  pre  určenie  ceny  týchto
pozemkov vypracovať znalecký posudok a k samotnému schvaľovaniu pristúpiť až po jeho
vypracovaní a tiež predložení potrebného geometrického plánu žiadateľom. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 81-10/2021

Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom vyslovuje  predbežný súhlas  na  odpredaj  pozemku
parcela KN-C 723/6 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 717 m2 v celosti, podľa
LV 197 vo vlastníctve  obce Lipové,  žiadateľovi  Mgr.  Lórantovi  Derzsimu,  bytom Hlavná
1033/33 930 05 Gabčíkovo,  ako areál zberne druhotných surovín .

  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  dať  pre  určenie  ceny  tohto
pozemku vypracovať znalecký posudok a k samotnému schvaľovaniu pristúpiť  až po jeho
vypracovaní. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: 0
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k bodu rokovania č. 10: 
Uznesenie č. 82-10/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  z  dôvodu  nejednoznačnosti  skutkového  stavu
neschvaľuje  návrh  Igora  Janitsa,  bytom  Ružová  10/999,  946  14  Zemianska  Olča
na uzatvorenie mimosúdnej dohody o odstránení duplicitného vlastníctva k pozemkom v jeho
užívaní o výmere 37 712 m2, ktoré v roku 1999 odkúpil od Obce Lipové. 
 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke riadiť sa týmto uznesením

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: 0

k bodu rokovania č. 11a: 
Uznesenie č. 83-10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje žiadosť nájomníčky priestorov hostinca v
Kultúrnom dome na adrese Lipové č. 93 Jany Szabóovej o odpustení nájomného za obdobie
od  10.12.2020  do  30.03.2021  t.j.  počas  uzatvorenia  jej  prevádzky  z  dôvodu  vyhlásenia
mimoriadneho stavu  spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19.

Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke vykonať v tomto smere úpravu rozpočtu obce
Lipové na rok 2021 a túto úpravu zahrnúť do úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2021.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

.

V Lipovom, 30. marca 2021 

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

4


