
Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 18. júna 2020
Program  :

1. Otvorenie

2. Sľub poslanca – náhradníka

3. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

4. Interpelácie

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Voľba hlavného kontrolóra

7. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za 
rok 2019

8. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2020

9. Odpredaj pozemku na parcele č. KN-E 640

10. Organizačno – informačné záležitosti

11. Diskusia

12. Schválenie uznesení

13. Ukončenie

k bodu rokovania č. 2: 
Uznesenie č. 49-07/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  konštatuje,  že  zvolený  náhradník  Obecného
zastupiteľstva v Lipovom, p. Dávid Nagy, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Lipovom.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 4 poslancov OZ v Lipovom.

Za: 4 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 4: 
Uznesenie č. 50-07/2020

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce predložiť do jeho najbližšieho
zasadnutia  úpravu Internej  smernice  č.  3/2020  Poriadok  odmeňovania  zamestnancov  obce
Lipové  zo  dňa  08.12.2018  so  zapracovaním  aktuálnych  znení  zákonov  552/2003  Z.  z.  o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o
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odmeňovaní  niektorých  zamestnancoch  pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení
neskorších predpisov platných.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce predložiť do jeho najbližšieho
zasadnutia úpravu Internej smernice č. 13/2007 Účt Tvorba a použitie finančných a peňažných
fondov zo dňa 14.12.2007 v zmysle aktuálneho znenia zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v zmysle neskorších predpisov. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 30.09.2020

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 51-07/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  za  hlavného  kontrolóra  obce  Lipové  p.
Richarda Nagy, nar. 15. 10. 1985, trvale bytom Lipové č. 56, 946 14.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostovi obce oznámiť toto p. Richardovi
Nagyovi a uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s pracovným úväzkom 0,1 v zmysle uznesenia
Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom č.  43-06/2020  zo  dňa  13.  03.  2020  s  nástupom dňa
19.06.2020.

  Zodpovedný:  starostka obce
Termín:       Ihneď

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 52-07/2020

1.) Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom v zmysle ustanovenia § 16 zákona č.  583/2004 Z.z.  o
rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov
schvaľuje  celoročné  hospodárenie  obce  Lipové za  rok  2019 bez  výhrad  s  nasledovnými
výsledkami:

a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Bežný rozpočet   
- príjmy:   96 503,14 €
- výdavky:  94 985,90 €
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Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  1 517,24 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie   
- príjmy- kapitálové  0,00 €
- výdavky – kapitálové  1 070,00 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -1 070,00 €

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)  447,24 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Bežný rozpočet   
- náklady (účtovná skupina 5)  109 062,88 €
- výnosy (účtovná skupina 6)  97 865,84 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -11 197,04 €
- Splatná daň z príjmov  0,00 €
- Dodatočne platená daň z príjmov  0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení  -11 197,04 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019
- na bankových účtoch 20 550,50 €
- v pokladni 0,00 €
Spolu:   20 550,50 €

- zostatok na účte sociálneho fondu 715,79 €

- zostatok na účte cenín 120,17 €
- poštové známky 9,10 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 111,07 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.) Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -11 197,04 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

b.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na v priebehu roka na schválené investičné akcie a 
zaúčtovanie schodku rozpočtu obce Lipové za rok 2019 v prospech rezervného fondu  obce 
Lipové na rok 2020 v celkovej výške =447,24 eur. 
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c.) Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2020 vo výške nového zostatku v sume
=20.550,50 Eur a 

d.) Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2019 bez pripomienok a nariaďuje starostke
obce sa týmto uznesením riadiť.

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. 53-07/2020

1.)  Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy č.  1
rozpočtu obce Lipové na rok 2020 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 1 v euro 

Celkové príjmy   107.299,00
Celkové výdavky                                                                                                                106.953,00  
Celkový prebytok / schodok              346,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF    107.299,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       106.953,00  
Celkový prebytok / schodok        346,00  

Bežné príjmy   105.589,00
Bežné výdavky                                                                                                                     105.243,00  
Celkový prebytok / schodok            346,00

Kapitálové príjmy                1.710,00
Kapitálové výdavky                                                                                                                 1.710,00  
Celkový prebytok / schodok                 0,00

Poznámka: Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície: 

- Odkúpenie pozemku od O. Kacsána v sume  =660,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
- Vypracovanie žiadosti o dotáciu na výmenu autobusových 

          zastávok      =300,- €
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Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície úpravou č. 1: 

- Odstránenie betónovej plochy v sume    =4.000,- €
- Spoluúčasť obce na výmene krytiny na OcÚ  s.    =1.670,- €
- Výmena okien na budove KD v sume           =4.000,- €
- Čistenie parkiet v sále KD v sume    =3.000,- € 

Finančné príjmové operácie                        0,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                              0,00
Celkový prebytok / schodok                   0,00

Poznámka: Príjem: --
 Výdavky: --

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2020  č. 1 a riadiť sa ňou. 

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. 10a: 
Uznesenie č. 54-07/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  bez  pripomienok  na  vedomie  prehlásenie
poslanca Dávida Nagya, že si uplatňuje vyplácania mesačných odmien v zmysle čl. 2 ods. 1
Internej  smernice  č.  3/2011  Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v
Lipovom a členov jeho komisií v znení neskorších noviel a úprav.   

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. 10b: 
Uznesenie č. 55-07/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje žiadosť nájomkyne priestorov hostinca v
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Kultúrnom dome na adrese Lipové č. 93 Jany Szabóovej o odpustení nájomného za obdobie
od  13.03.2020  do  30.04.2020  t.j.  počas  uzatvorenia  jej  prevádzky  z  dôvodu  vyhlásenia
mimoriadneho  stavu  spôsobeného  pandémiou  ochorenia  COVID-19,  a  to  celkom v  sume
=79,35 €. 

Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke vykonať v tomto smere úpravu rozpočtu obce
Lipové na rok 2020 a túto úpravu zahrnúť do úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2020.

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. 10c: 
Uznesenie č. 56-07/2020

1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  odstránenie  “Spevnenej  betónovej
plochy  “  tzv.  “Športového  multifunkčného  ihriska”  o  rozmeroch  750  m2,  ktoré  je  vo
vlastníctve Obce Lipové vedené v evidencii majetku pod inventárnym číslom 50/021, na ktoré
bolo  vydané rozhodnutie  o  využívaní  územia  č.  09/2011/3  zo  dňa  11.02.2011,  ktoré  bolo
právoplatné 03.03.2011, a ktoré je postavené na parcele KN-C č. 29/1 ostatné plochy vedené
na LV č. 197 Okresného úradu v Komárne, katastrálny odbor vo vlastníctve Obce Lipové. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce podať na Spoločný obecný
úrad v Zemianskej Olči na úseku stavebnej správy žiadosť o odstránenie tejto stavby.

2.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom nariaďuje  po  likvidácii  “Spevnenej  betónovej
plochy “ tzv. “Športového multifunkčného ihriska” v obstarávacej cene =32130,01 € vyradiť
ho z evidencie majetku obce Lipové a vykonať všetky potrebné účtovné úkony k vyradeniu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 18. júna 2020 

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