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U Z N E S E N I A 

z 2. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ižipovce 

zo dňa 08.03.2023 

 Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Učenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Žiadosť o zaradenie pozemku do ÚP – Šebík 
5. Návrh nájomnej zmluvy - Hrotíková 
6. Nájomné na nebytové priestory 
7. Príspevok do tomboly Kvačany 
8. Renovácia Požiarnej zbrojnice 
9. Renovácia kancelárie 
10. Diskusia – výrub popri ceste, separovaný zber 
11. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce Mgr. Zuzana Fedáková privítala prítomných a otvorila zasadnutie 
 

2. Učenie overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Uznesenie č. 1 

 Za overovateľov zápisnice Tomáš Franko a Michala Guráňa a zapisovateľka Ing. Monika 

Kostolná 

 
3. Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 

Uznesenie č. 2 

Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

4. Žiadosť o zaradenie pozemku do ÚP – Šebík 
Zastupiteľstva sa zúčastnil p. Horváth ako splnomocnenec p. Mgr. Borisa Šebíka, ktorý tvrdil, 
že má existovať stanovisko obce, že uvedený pozemok bude v budúcnosti  zaradený na 
výstavbu do územného plánu. Podľa p. Krištofíka je stanovisko presne opačné, len na 
poľnohospodárske účely. 
Uznesením č. 04-08062020 zo dňa 10.6.2020 bola už raz zamietnutá žiadosť p. Šebíka 
o zaradenie predmetného pozemku do UPO Ižipovce, nakoľko pôvodný územný plán obce 
nebol naplnený ani na 40% a ku dnešnému ani nie je.  

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

Uznesenie č. 3 

Zaradenie pozemku KN C č. 1385, k.ú. Ižipovce do Územného plánu obce Ižipovce 

 

5. Návrh nájomnej zmluvy – Hrotíková 
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p. Hrotíková predložila návrh nájomnej zmluvy o nájom pozemku 1065/2, 1065/3, o výmere 

4,86 m2. Náklady na vznik nájomného vzťahu bude niesť p. Hrotíková. Nájom by sa mal 

uzatvoriť na 50 rokov s ročným nájomným 50€. 

 
6. Nájomné na nebytové priestory 

Prítomní poslanci sa dohodli, že ukončia nájomný vzťah na nebytové priestory s p. Kováčom 
z dôvodu neefektívneho využívania prenajatého priestoru. Výpoveď bude podaná  v zmysle 
uzatvorenej nájomnej zmluvy na nebytové priestory s p. Karolom Kováčom. Výpoveď sa 
podáva  v zmysle Čl. VIII ods. 1 a 2 Nájomnej zmluvy č. 2/2017 zo dňa 15.09.2017. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Uznesenie č. 4 

Ukončenie nájomného vzťahu na nebytový priestor č. 2 v polyfunkčnej budove súpisné číslo 12, k.ú. 

Ižipovce, vedená na LV č. 892, pod poradovým číslom 3 vo vlastníctve obce Ižipovce. 

 
7. Príspevok do tomboly Kvačany 

Žiadosť o sponzorský dar alebo príspevok do tomboly na reprezentačný ples ZŠ Kvačany od 
SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Kvačany . Výťažok z plesu bude použitý na skvalitnenie 
výučby žiakov ZŠ Kvačany.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
                                                                Uznesenie č. 5 

Uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 30 EUR na príspevok do tomboly pre 

SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ Kvačany. 

8. Renovácia Požiarnej zbrojnice 

Tomáš Franko predniesol požiadavku na renováciu Požiarnej zbrojnice a to podlahy, 

úpravy interiéru a vchodovej brány.  Členovia DHZ prisľúbili urobiť brigádu na 

vyčistenie kanála popri obecnej komunikácii po vydaní súhlasu na výrub stromov z OU 

LM OSoŽP. 

 
9. Renovácia kancelárie 

P. starostka obce predniesla požiadavku na renováciu kancelárie obecného úradu a to 
podlaha, nábytok a deliacu pult. Dať vypracovať cenovú ponuku na vchodové dvere.  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 
                                                              Uznesenie č. 6 

Uvoľnenie finančných prostriedkov na renováciu kancelárie Obecného úradu vo výške 1000 eur. 

 

10. Diskusia – výrub popri ceste, separovaný zber 

p. starostka informovala prítomných o podanej žiadosti o výrub stromov popri obecnej 

komunikácii nachádzajúcej sa na  parcele číslo KN C 1065, k.ú. Ižipovce, kvôli vyčisteniu 

kanála ako ochrana pred povodňami. 

Zistiť majiteľov rúr osadených v kanáli popri obecnej komunikácii, p.č. 1065, k. ú Ižipovce, na 

ktoré nebolo vydané povolenie a vyzvať ich na odstránenie týchto rúr.  

Informácia o separovanom zbere.  

mailto:ocu.izipovce@gmail.com


                                                              OBEC IŽIPOVCE 

Obecný úrad, Ižipovce 35, 032 23 

Email : ocu.izipovce@gmail.com                               tel : 044/ 5597240                      IČO : 30230390 
Web   : obec-izipovce.sk 

 

mailto:ocu.izipovce@gmail.com

