
Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 25. novembra 2022

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 prevzatia návratnej výpomoci na investičnú akciu „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného úradu Lipové“

16.)   Odpredaj pozemkov v lokalite „Železničná stanica v Zemianskej Olči“ (doplnený!)

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

k bodom rokovania č. 3, 4, a 7: 

Uznesenie č. 01 – 01/2022
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
 Anikó Fábriková Mayerová
 Marián Kašička
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 Monika Kudlicsková
 Bc. Zdenka Pavleová
 JUDr. Zuzana Smatanová
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 – 01/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

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 jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Spolu-podieľať 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:  
Spolu-podieľať 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. Spolu-podieľať sa pri 
tvorbe smerníc a iných vnútorných noriem Obce Lipové na úseku ekonomiky, financií, 
majetku, verejného poriadku a iných súvisiacich oblastí.  

c.) obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že o personálnom zaradení poslancov do komisií rozhodne 
na svojom najbližšom zasadnutí.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 03 – 01/2022
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: Bc. Zdenka Pavleová a Marián Kašička 

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       
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 verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejných funkcionárov v znení neskorších     
          predpisov.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 04 – 01/2022
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 – 01/2022
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 – 01/2022
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 =1000,- eur.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 14: 

Uznesenie č. 07 – 01/2022
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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 

 JUDr. Zuzany Smatanovej, že vyplácanie odmeny požaduje v zmysle čl. 2 až  čl.  5
pravidelne, ako pravidelný príjem.

 Anikó Fábrikovej  Mayerovej,  Mariána  Kašičku,  Moniky Kudlicskovej  a  Bc.  Zdenky
Pavleovej, že vyplácanie odmeny požadujú v zmysle čl. 2 a čl. 5 raz za rok za mesiac
december, ako nepravidelný príjem.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 15:

Uznesenie č. 08 -     01/2022
1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  prevzatie  návratnej  finančnej  výpomoci  

formou bezúročnej pôžičky od firmy TOPSTAV É&A s.r.o., so sídlom Modrany č. 50, 946 33 
Modrany,  IČO:  46528741,  DIČ:  2023407122,  ktorý  je  dodávateľom  diela  “Zníženie
energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Lipovom” v sume =17.200,- eur na vykrytie

neoprávnených výdavkov spôsobených vylúčením kotla a tepelného čerpadla poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, t.j MŽP SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej  a
energetickej agentúry, so splatnosťou do 31.07.2023.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu rozpočtu obce Lipové na rok 2022 a 
to:

- na príjmovej strane presunom už rozpočtovaných prostriedkov v sume =17.200 eur, ktoré 
mali byť poskytnuté MŽP SR na položke 3220091/92 kapitálové transfery v rámci verejnej 
správy na  položku  51400199  Ostatné  úvery,  pôžičky  a  návratné  finančné  výpomoci  
krátkodobé. 

 - na výdavkovej strane rozčlenením sumy =17.200 eur na položke 01110-717002 Obce –  
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb podľa zdrojov medzi zdroje 1AA1, 1AA2 a 72g,
pričom  sa  celková  výška  príjmov  a  výdavkov  nemení  a  rozpočet  ostáva  vyrovnaný  na  
pôvodnej sume príjmov a výdavkov =313.562,- eur.

Zodpovedná: Dáša Kovácsová
Termín: Ihneď

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 16:

Uznesenie č. 09 - 01/2022
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  zadanie  vyhotovenia  ocenenia  pozemkov  na

parcele  KN-E 640,  o  ktoré  odkúpenie  prejavili  záujem vlastníci  na  nich  stojacich  rodinných a
hospodárskych budov a to  Mareka Šajbena, bytom Komárno a  Evy Nagyovej, bytom Zemianska
Olča následne vykonať všetky právne kroky k ich odpredaju. 
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Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Zodpovedná: Dáša Kovácsová
Termín: Ihneď

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 17:

Uznesenie č. 10 - 01/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
- ukladá starostke zistiť zákonné možnosti odstránenia ukladania automobilových vrakov v

areáli rodinného domu č. 14 a vykonať patričné opatrenia, 
- ukladá starostke zistiť náležitosti vypracovania územného plánu obce Lipové.
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  podať  mu  o  zistených  

skutočnostiach správu na jeho najbližšom zasadnutí.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 25. novembra 2022 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ
Dáša  K o v á c s o v á 

                                                                                                                        starostka obce
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