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Uznesenia z 19. riadneho plenárneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 24. októbra 2014
Program :
1.) Otvorenie
2.) Interpelácie
3.) Zmena uznesenia č. 84-17/2014 zo dňa 16.04.2014
4.) Audit záverečného účtu Obce Lipové za rok 2013
5.) Zmena VZN o miestnych daniach a poplatkoch
6.) Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za rok 2014
7.) Informatívna správa o finančnom hospodárení za 1-9/2014
8.) Informačné a organizačné záležitosti
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesení
11.) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:
k bodu č. 3.)

UZNESENIE č. 92-19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom jednohlasne, piatimi hlasmi z celkového počtu piatich
poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom, schvaľuje úpravu svojho uznesenie č. 84-17/2014 zo
dňa 16.04.2014 nasledovne:
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, s viac ako trojpätinovou väčšinou v zmysle § 9a ods.
8 písm. e.) zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktorými sú skutočnosti, že nižšie uvedená kupujúca, ako jediná z ďalších
spoluvlastníkov budovy stojacej na nižšie uvedených pozemkoch, reagovala pozitívne na výzvu
Obce Lipové na uzatvorenie nájomnej zmluvy a následne kúpno-predajnej zmluvy, a že počas
celého trvania nájomnej zmluvy riadne, včas a v plnej výške uhrádzala dohodnuté nájomné za
predmetné pozemky a tiež, že na uvedenej nehnuteľnosti má trvalý pobyt a tam skutočne i býva len
kupujúca, schvaľuje odpredaj pozemkov v .k. ú. Lipové označené geometrickým plánom č. 10/2014
vyhotoveným dňa 17. 2. 2014 zhotoviteľom Jozefom Alföldym, ALFYGEO, IČO: 33779571, so
sídlom Senný trh č. 13, 945 01 Komárno ako
- diel č. 1 o výmere 83 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. KN-E 640 s pôvodnou výmerou
18323 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. KN-C 639/22 o
výmere 83 m2, zastavané plochy,
- diel č. 2 o výmere 767 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. KN-E 640 s pôvodnou výmerou
18323 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. KN-C 639/76 o
výmere 767 m2, záhrada,
- diel č. 3 o výmere 536 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. KN-E 640 s pôvodnou
výmerou 18323 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. KN-C
639/111 o výmere 536 m2, zastavané plochy
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t.j. celkom 1386 m2, do vlastníctva Anikó Horváthovej, rodné priezvisko Horváthová, nar.
17.09.1961 v Komárne, rod. č. 615917/6056, trvale bytom 946 14 Zemianska Olča, Železničná
80/100, občianka Slovenskej republiky v celosti a schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo
výške =1,50 Eurá/m2 t.j. celkom =2079,--Eur (slovom Dvetisícsedemdesiatdeväť Eur)
2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje možnosť uhradenia kúpno-predajnej ceny za
pozemky 24 mesačnými splátkami po =86,63 €, pričom posledná splátka musí byť uhradená
najneskôr do 24 mesiacov odo dňa podpísania kúpno-predajnej zmluvy, pričom návrh na jej vklad
do katastra nehnuteľností bude podaný až po poslednej úhrade.
3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostovi obce zrealizovať odpredaje za
uvedených podmienok a tiež mu ukladá podať obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanom
predaji.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: 2 roky od podpisu
Hlasovanie z 5 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 5
Proti: Zdržal sa: -

k bodu č. 5.)

UZNESENIE č. 93-19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN č. 3/2014 obce
Lipové, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a za drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov, o podmienkach určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lipové schválené uznesením OZ v Lipovom č. 23-06/2011 dňa 9. decembra 2011 v
znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipové č. 1/2012 ktoré bolo schválené uznesením OZ v
Lipovom č. 45-10/2012 dňa 10.12.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostovi obce Lipové uznesenie zverejniť v obci
obvyklým spôsobom a riadiť sa ním.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: Ihneď
Hlasovanie z 5 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 5
Proti: Zdržal sa: -

k bodu č. 6.)

UZNESENIE č. 94-19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predloženú správu hlavného
kontrolóra Obce Lipové o vykonanej kontrole hospodárenia Obce Lipové za obdobie od poslednej
kontroly predchádzajúcej hlavnej kontrolórky p. Ivety Vitekovej až do 30.septembra 2014.
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Hlasovanie z 5 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 5
Proti: Zdržal sa: -

k bodu č. 7.)

UZNESENIE č. 95-19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predloženú správu o finančnom
hospodárení obce Lipové za obdobie od 01. - 09./2014 bez pripomienok.
Hlasovanie z 5 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 5
Proti: Zdržal sa: -

V Lipovom, dňa 24. októbra 2014
Jozef P a s t í r v.r.
starosta obce

