
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 25. novembra 2022

č. 1/2022

V Lipovom, 25. novembra 2022

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

Z Á P I S N I C A
z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 25. novembra 2022
Prítomní:             Podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ---
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Ospravedlnení: ---

Prog  ram :
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.) Informačne a organizačné záležitosti
17.) Diskusia
18.) Schválenie uznesení
19.) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

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

Kovácsová. Následne odznela Hymna Slovenskej republiky.  

2. Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bol určený p.  Ján Belan.  Za overovateľov boli  určené JUDr.

Zuzana Smatanová a p. Anikó Fábriková Mayerová. 

3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lipové
S výsledkami volieb do samosprávnych orgánov obce Lipové, konaných dňa 29. októbra

2022 oboznámil nové obecné zastupiteľstvo p. Ján Belan za hlasovo indisponovanú predsedkyňu
Miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy orgánov miest a obcí, p. Janu Szabóovú.
Správa je v prílohe zápisnice.

4. Zloženie  sľubu  novozvolenej  starostky  obce  do  rúk  predsedníčke  Miestnej  
volebnej komisie  a odovzdanie insígnií

Po správe o výsledkoch volieb pristúpila p. Dáša Kovácsová k zloženie sľubu starostu do
rúk predsedníčky MVK, p. Jany Szabóovej a to podaním ruky, vyslovením slova „sľubujem“ a
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podpisom pod Sľub starostu obce. Následne odovzdala p. Jana Szabóová insígnie p. Kovácsovej,
ktorá sa týmto ujala vedenia zasadnutia.

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva do rúk starostky  
obce

Po zložení sľubu starostky obce zložili takým istým spôsobom sľub do rúk starostky obce
aj novozvolení poslanci v abecednom poradí:
 p. Anikó Fábriková Mayerová
 p. Marián Kašička

p. Monika Kudlicsková
p. Bc. Zdenka Pavleová

 p. JUDr. Zuzana Smatanová

6. Zabezpečenie účinnosti ustanovení zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a
      Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 (Nariadenia GDPR)

Po zložení sľubov starostka a referent v krátkosti vysvetlila novým poslancom ich práva a
povinnosti pri výkone ich poslaneckého mandátu vyplývajúce z ustanovení zákona 18/2018 Z.z.
o  ochrane  osobných  údajov  a  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2016/697
(Nariadenia  GDPR).  Poslancom bolo  vykonané  poučenie  pričom svojimi  podpismi  potvrdili
vykonanie poučenia a dali súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov.

7. Vystúpenie starostky obce
Po zložení  sľubov novozvolenými  poslancami  predniesla  starostka  obce  krátky prejav,

v ktorom v hrubých rysoch načrtla svoje predstavy o budúcej práci obecného úradu, obecného
zastupiteľstva a celkove celej obce Lipové. 

Vyjadrením viery, že ona i novozvolení poslanci budú spoločne pracovať pre spokojnosť
občanov obce Lipové a jej  rozvoj,  ukončila  svoj  prejav.  Príhovor starostky je prílohou tejto
zápisnice.

8. Schválenie programu
Starostka skonštatovala prítomnosť všetkých piatich poslancov, ktorý práve zložili  sľub

poslanca správne a bez výhrad, čím sa stali poslancami. 
Následne navrhla doplniť program o bod č.

16.  )  Odpredaj  pozemkov  v  lokalite  „Železničná  stanica  v  Zemianskej  Olči“  s  následným
posunom pôvodných bodov programu, čo novozvolení poslanci po objasnení schválili počtom
hlasov 5 ZA.
 

9. Zriadenie komisií a voľba členov komisií
Poslanci na návrh starostky obce schválila ponechanie doterajších komisií, a to:

 Komisia pre kultúrne a sociálne záležitosti
 Komisia pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok,

 a však o ich personálnom obsadení zatiaľ nerozhodli. Poslanci sa však dohodli, že do budúceho
riadnehozasadnutia, ktoré sa bude konať 12.12.2022, si všetci poslanci premyslia, v  ktorej  komisii
by chceli pôsobiť. Starostka poznamenala, že v prípade potreby je možné kultúrnu  komisiu  doplniť
i z radov občanov obce. 

 
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

V  zmysle  ustanovení  vyššie  citovaného  zákona  č.  357/2004  Z.z.  sú  vybraní  verejní
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funkcionári povinní do 30 dní odo dňa kedy sa ujali svojej funkcie a počas jej výkonu vždy do
31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú:  
- či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2, 
-  aké  zamestnanie  vykonávajú  v  pracovnom  pomere,  obdobnom  pracovnom  vzťahu  alebo
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonávajú popri výkone funkcie
verejného funkcionára, 
-  aké  majú  funkcie  v  štátnych  orgánoch,  v  orgánoch  územnej  samosprávy,  v  orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb;
taktiež uvedú, z ktorých uvádzaných funkcií majú príjem, funkčné alebo iné požitky, 
-  svoje  príjmy  dosiahnuté  v  uplynulom  kalendárnom  roku  z  výkonu  funkcie  verejného
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný
funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, 
- svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v
domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. 

 V obci Lipové je v zmysle č. 7 ods. 5 podávať toto oznámenie len starostka obce. 
Za členov komisie boli následne zvolené poslanci:

Bc. Zdenka Pavleová
p. Marián Kašička

11. Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch uvedených v § 12
Poslanci sa dohodli, že povereným poslancom, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ

v prípadoch uvedených v § 12 ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení, bude zástupca starostky
obce, ktorou na návrh starostky bude JUDr. Zuzana Smatanová.

12. Určenie poslanca na podpisovanie pracovných ciest starostky obce
Poslanci sa dohodli, že poslancom, ktorý bude starostke podpisovať pracovné cesty,  bude

tak isto zástupkyňa starostky obce, JUDr. Zuzana Smatanová.

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

V zmysle zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov musia poslanci určiť novozvolenému
starostovi na nové obdobie jeho plat. V zmysle zákona sa vychádza pri určení platu z aktuálnej
priemernej  mzdy  v  NH,  počtu  obyvateľov  obce  a  z  úväzku  –  0,5  -  určenom  obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami (uznesenie OZ v Lipovom č. 118-
16/2022 zo dňa 30. 06. 2022). Materiál, v ktorom je uvedený konkrétny výpočet mzdy a ktorý
predložila  starostka  obce,  je  v  prílohe  tejto  zápisnice.  Takto  vypočítaná  výška  mzdy je  na
=1000,-  €/mesačne,  pričom  poslanci  tento  môžu  zvýšiť  až  o  70  %.  Na  základe  vyjadrenia
starostky, že jej postačuje plat tak ako bol vypočítaný zo zákona bez navýšenia, určili poslanci
jeho výšku na =1000,- €/mesačne. K uvedenému podotkol referent obecného úradu, že uvedený
plat  sa  jej  bude každoročne automaticky prepočítavať  podľa  priemerného  platu  v  národnom
hospodárstve za predchádzajúci rok, a to ku dňu 31. marca, pričom sa plat dopočíta i za mesiace
január a február.

14. Schválenie odmeňovania poslancov
Hneď na začiatku starostka oboznámila poslancov s aktuálnym znením internej smernice o

odmeňovaní  poslancov.  Následne  sa  všetci  poslanci  vyjadrili,  že  sa  odmien  nevzdávajú  a
požadujú ich vyplácanie ako nepravidelný príjem raz za rok, za mesiac december. Jedine JUDr.
Smatanová prehlásila, že si žiada vyplácanie odmeny ako pravidelný príjem, teda v mesačných
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intervaloch. .
V  rámci  tohto  bodu  oznámil  referent  obecného  úradu  poslancom,  že  všetkých  tých

poslancov, ktorí pokračujú ako poslanci aj v novom volebnom období, a to sa týka aj starostky,
boli k dnešnému dňu odhlásení zo zdravotného ako i sociálneho poistenia a dňom nasledujúcim
po konaní tohto uznesenia budú znovu prihlásení do zdravotného ako i sociálneho poistenia. Do
poistenia budú dňom konania tohto zasadnutia OZ prihlásené i traja noví poslanci. 

15.  Schválenie  prevzatia  návratnej  výpomoci  na  investičnú  akciu  „Zníženie
energetickej     náročnosti budovy obecného úradu Lipové“

Starostka obce v krátkosti oboznámila poslancov s aktuálnym stavom ohľadne investičnej
akcie  „Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy Obecného  úradu  v  Lipovom“.   Stavba  bola
odovzdaná v polovici  októbra a 14. novembra 2022 prebehla finančná kontrola a kontrola na
mieste,  ktorá  však  i  napriek  veľkej  niekoľkomesačnej  snahy  starostky  odhalila  niekoľko
podstatných  nedostatkov.  Totiž,  bolo  zistené,  že  firma,  ktorá  dodávala  technické  vybavenie
budovy, t.j. kotol a tepelné čerpadlo, dodala typovo nie správne zariadenia v zmysle rozpočtu k
zmluve o vytvorení diela. Problémom je skutočnosť, že kontrolný orgán zo Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry tieto výdavky, v sume cez 17200 eur,  vylúčil ako neoprávnené. Je však
možnosť, že ak dodávateľ predloží dostatočné zdôvodnenie inštalácie nesprávnych zariadení bez
žiadosti o zmenu projektu, budú SIEA preplatené aj tieto výdavky. A však až v roku 2023, keďže
teraz je potrebné, z dôvodu uzavretia štátneho rozpočtu, uhradiť dodávateľom vystavenú faktúru
do konca novembra. Lenže v celkovej sume =191 692,28 eur, pričom podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku mala byť výška tohto NFP v sume =177.690,29 eur. Rozdiel,
=14 001,99 eur, mala podľa zmluvy hradiť z vlastných prostriedkov obec Lipové, čo bolo aj
rozpočtované v rozpočte obce na rok 2022. A však z dôvodu vyradenia neoprávnených nákladov,
musí obec zo svojich vlastných prostriedkov uhradiť aj sumu 17 200 eur, na čo však už obec
Lipové nemá. A navyše, do 30.11.2022 nie je možné vybaviť ani bankový úver. Pri rokovaní s
dodávateľom sa napokon dohodlo,  že predmetnú sumu obci  poskytne ako návratnú finančnú
výpomoc samotný dodávateľ, čo však musí odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo svojim uznesením.
Starostka poslancom predložila návrh samotnej zmluvy o pôžičke. Jednalo by sa o bezúročnú
pôžičku, ktorá by bola splatná do 31.07.2023. Poslanci v následnej diskusii prevzatie nenávratnej
finančnej výpomoci odsúhlasili. Pričom JUDr. Zuzana Smatanová apelovala, aby poskytovateľ
bol dodávateľ a nie spolupracujúca firma, a to z dôvodu, žeby SIEA nevyplatila aj zostatok, bolo
by potrebné žiadať o ich preplatenie dodávateľa, ktorý v podstate porušil zmluvu, ktorá určovala
presný druh a typ technológii. A to prípadne i súdnou cestou.

Prevzatie návratnej finančnej výpomoci je následne potrebné zapracovať i do rozpočtu na
rok 2022. 

16. Odpredaj pozemkov v lokalite „Železničná stanica v Zemianskej Olči“
Starostka v krátkosti  oboznámila  nových poslancov s  práve prebiehajúcimi  odpredajmi

pozemkov z parcely KN-E 640 v lokalite železničná stanica v Zemianskej Olči. K dnešnému dňu
si dali  vyhotoviť a predložili  nové geometrické plány p.  Marek Šajben a p.  Eva Nagyová. V
zmysle ďalšieho postupu dá obecný úrad vypracovať ocenenie pozemkov.  Náklady sa potom
premietnu do kúpnej ceny.  

17. Informačné a organizačné záležitosti
1) Starostka podala poslancom nasledovné informácie:

- o stave čistenia miestneho kanála prechádzajúceho stredom horného konca obce
- o príprave obecnej Mikulášskej oslave

2) Bc. Zdenka Pavleová upozornila, že majiteľ domu č. 14, ktorý v obci Lipové nežije ale
ktorý v mieste svojho trvalého pobytu v obci Zemianska Olča vykonáva opravu automobilov,
využíva  dvor a záhradu rodinného domu č.  14 na uskladňovanie vrakov áut.  Upozornila,  že
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uskladňovanie  takýchto  vrakov  môže  byť  nebezpečné  z  hľadiska  životného  prostredia,  a  to
únikom zvyškov palív, olejov a iných kvapalín do pôdy a spodných vôd. Navrhla, aby starostka
zistila na Okresnom úrade v Komárne, odbore životného prostredia možnosti a právomoci obcí
pri riešení tohto problému. Na uvedené mimo iné reagovala aj JUDr. Zuzana Smatanová tým, že
by najprv mal obecný úrad osloviť majiteľa s výzvou na vykonanie nápravy.

3) JUDr. Zuzana Smatanová upozornila, na stavebný materiál na verejnom priestranstve
pred záhradami, ktoré zakúpil ich nový majiteľ so zámerom postavenia rodinných domov. Po
zistení zámeru v tomto priestore vybudovať až 5 rodinných domov upozornila, že by obec mala
začať regulovať výstavbu rodinných domov v obci a to jej neúmerným a nevhodným zastavaním,
čo by mohlo v budúcnosti viesť zhoršenia kvality života obyvateľov obce, ako aj úplnou zmenou
rázu samotnej  obce. Poslanci sa zhodli,  že by sa malo zvážiť,  či  by nebolo pre obec Lipové
predsa len vhodné schváliť  územný plán obce.  Požiadali  starostku,  aby oslovila  Ing. Zuzanu
Szajkó,  zamestnankyňu  Spoločného  stavebného  úradu  v  Zemianskej  Olči,  aby  jej  podala
informáciu o náležitostiach zhotovenia územného plánu obce. 

4) JUDr. Zuzana Smatanová tiež podala informáciu o stave súdneho sporu obce Lipové s
p. Igorom Janitsom o určenie vlastníctva na pozemok rybárskeho revíru v Zemianskej Olči. 

18. Diskusia 

V rámci diskusie nik vystúpili

19. Schválenie uznesení

Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k schváleniu uznesení: 
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
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: 
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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       
 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: 
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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
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
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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. 

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

Zodpovedná: Dáša Kovácsová
Termín: Ihneď

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
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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: -

20.   Ukončenie
Zasadnutie ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka

obce, p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 25. novembra 2022 

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

                                                                                                                        starostka obce

overovatelia: .................................................................................................................................
                      JUDr. Zuzana Smatanová Anikó Fábriková Mayerová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Výsledky volieb do samosprávy obce Lipové, konaných dňa 29.10.2022
3.  Sľub starostu obce
4.  Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
5.  Príhovor starostky obce 
6.  Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami – 6 ks 
7.  Súhlas so spracovaním osobných údajov – 6 ks
8.  Vyhlásenia o mlčanlivosti poslancov – 5 ks
9.  Vyhlásenie o mlčanlivosti člena komisie – 5 ks
10.  Prehlásenie poslancov k odmenám – 5 ks
11.  Výpis z ustanovení zákona 357/2004 Z.z. v znení neskorších úprav
12.  Výpočet minimálneho základného platu starostu
13.  Návrh zmluvy o pôžičke 
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