
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 14. mája 2015

č. 3/2015

V Lipovom, 14. mája 2015

Dáša  K o v á c s o v á
    starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 14. mája 2015
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   nikto
Neospravedlnení: nikto

Program :
1.) Otvorenie – schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
2.) Interpelácie

3.) Kontrola plnenia uznesení

4.) Príprava úpravy internej smernice „Zásady sociálnej politiky obce         
      Lipové“

5.) Príprava úpravy Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení          
      sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov 

 vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové

6.) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové - informácia

7.) Riešenie anonymného udania „divokej“ skládky na osade Rákytie

8.) Zabezpečenie BOZP a PO pre Obec Lipové

9.) Informačné a organizačné záležitosti

10.) Diskusia

11.) Schválenie uznesení

12.) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

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

Kovácsová.  
Skonštatovala,  že  prítomnosťou  piatich  poslancov  je  obecné  zastupiteľstvo

uznášaniaschopné.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Belan a za overovateľov p. Jana Szabóová a

Ing. Štefan Pavle. 
Pred  samotným schválením programu starostka  oznámila,  že  do  konca  júna 2015  bude

musieť byť ešte jedno zasadnutie zastupiteľstva,  ktoré  bude musieť schváliť záverečný účet
obce a návrh zmeny rozpočtu  obce na rok  2015. Uviedla, že toto  zasadnutie sa koná viac
menej,  aby bol  dodržaný zákonom daný trojmesačný interval  konania  zasadnutí  a  však  z
dôvodu veľkej zaneprázdnenosti referenta pri závierkach a výrube daní, nebolo možné vyššie
uvedené materiály pripraviť.  Z  toho  istého  dôvodu  požiadala  aj  hlavného  kontrolóra,  aby
správu o stave hospodárenia pripravil k ďalšiemu zasadnutia. 
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Následne starostka požiadala poslancov o prípadne doplnenie resp. schválenie predloženého
programu  rokovania.  Program  bol  následne  jednohlasne  schválený  bez  pripomienok  a
dodatkov. 

Z dôvodu poruchy na diktafóne sa nahrávanie priebehu zasadnutia neuskutočňuje.

2. Interpelácie
Starostku obce interpelovali:
p.  Jozef Pastír  sa opýtal,  že z  akého dôvodu sa vykonal výrub stromoradia tují spred

obecného  úradu  a  či  bol  dodržaný  zákonný  postup,  t.j.  či  bolo  vydané  nejaké  správne
rozhodnutie. Táto otázka bola smerovaná na referenta obecného úradu, p. Belana. A či bola
vykonaná náhradná výsadba.  Starostka  mu odpovedala  tým,  že  tuje  boli už  skôr  nepekne
ostrihané  a  že  správne  konanie  nebolo  nutné  vykonávať,  keďže  ani  pri  jednej  tuji  nebol
prekročený zákonom stanovený obvod kmeňa vo výške 1,30  m nad povrchom, t.j.  40 cm.
Poznamenala,  že  pôvodne bolo  zámerom len tuje  znížiť a  časom ich tvarovať,  ale po  ich
ostrihaní to už nevyzeralo dobre, keďže kmene boli už pred tým vysoko ostrihané. K náhradnej
výsadbe dodala,  že  do  dnešného  dňa dala  vysadiť niekoľko  desiatok  stromčekov  a  kerov.
Zároveň  podotkla,  že  ako  si  všimla,  tak  asi  v  minulom  období  nebola  pravdepodobne
vykonávaná  žiadna  kontrola  plnenia rozhodnutí  o  náhradnej  výsadbe,  ktoré  boli  súčasťou
rozhodnutí o  výrube drevín, keďže sú v miestnej obecnej aleji vyrúbané a však nedosadené
medzery.  

3. Kontrola plnenia uznesení
Na  ostatných  zasadnutiach  sa  okrem  uznesení,  ktoré  mali  charakter  len  „zobratia  na

vedomie“  schválili i nasledovné uznesenia:
- schválenie Trhového poriadku obce Lipové, ktorý je tohto času na kontrole na Okresnej

prokuratúre  v Komárne,  kde  si ho vyžiadala prokurátorka  p.  Mažárová v rámci ich plánu
kontrol. 
zaradenie územia Obce Lipové do územia občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny

Združenie Dolný Žitný ostrov, čo bolo i realizované.
nákup  malo-traktora  s  kosačkou,  čo  bolo  tiež  realizované.  Tohoto  času  je  pre  stále

nepripravené priestory v kultúrnom dome - o dôvode bude hovoriť neskôr – garážovaný u p.
Nagya doma na dvore.

  bol zabezpečený dovoz  pekárenských výrobkov pojazdnou predajňou firmou Leboco.
Tiež bolo predbežne dohodnuté zriadenie predajne potravín v bývalých priestoroch predajne
potravín v  kultúrnom dome,  a  to  p.  Ladislavom Jankóm, ktorý prevádzkuje reštauráciu v
kultúrnom dome v Zemianskej Olči. O ďalšom vývoji v tejto veci bude starostka poslancov
priebežne informovať.

  bol schválený plán činnosti kultúrnej komisie, o priebežnom plnení ktorého poslancov v
krátkosti oboznámila predsedkyňa komisie, JUDr. Zuzana Smatanová. Do konania schôdze sa
uskutočnila  návšteva  divadelného  predstavenia  na  Novej  scéne  v  Bratislave  –  Najstaršie
remeslo,  ktorého  sa  celkom  zúčastnilo  25  osôb.  Podčiarkla,  že  obec  zabezpečovala  len
prepravu osôb. Vstupenky si účastníci preplácali. Ďalej, na druhý deň po tomto zasadnutí sa
uskutoční obecná oslava Dňa matiek a  najbližšími akciami budú deň detí a  plánuje sa tiež
spomienková  slávnosť  na  50.  výročie  povodne  z  roku  1965,  súčasťou  ktorej  by bolo  aj
odhalenie  pamätnej  tabule.  Text,  na  ktorom  sa  zhodla  kultúrna  komisia,  bol  poslancom
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predložený.  Na  zhotovenie  tabule  boli  vyzvaný  viacerí  kamenári  na  predloženie  svojich
cenových ponúk. Tak isto bolo postupované i pri zaobstaraní prepravy účastníkov na divadelné
predstavenie. 

 Naostatok starostka vyzvala poslancov, aby predložili svoje nápady k činnosti obecného
úradu. 

4. Príprava úpravy internej smernice „Zásady sociálnej politiky obce Lipové“
Zaradenie tohto  bodu zdôvodnila starostka podnetmi občanov, ktorí sa jej pýtajú na aké

dávky majú v našej obci nárok a akým spôsobom je možné o ne požiadať. Podľa jej názoru by
bolo potrebné prepracovať v súčasnosti platnú internú smernicu, ktorá sa sociálnymi dávkami
alebo príspevkami, či už v v oblasti sociálnej alebo kultúrnej, zaoberá. Požiadala predsedkyňu
kultúrnej komisie, do ktorej pôsobnosti táto agenda spadá, JUDr. Smatanovú, aby do budúceho
zasadnutia pripravila jej komisia úpravu tejto smernice. Vyjadrila sa, že bude akceptovať všetky
pripomienky. 

5. Príprava  úpravy  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  5/2008    o  určení  sadzieb  
nájomného za      prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp.   
v     správe obce Lipové

Úpravu  VZN  č.  5/2008  o  určení  sadzieb  nájomného  za  prenájom  obecného  majetku
starostka  zaradila z dôvodu,  že má názor,  že predmetné VZN jednoznačne neurčuje kto  a
koľko má platiť za prenájom obecného majetku, nepokrýva dostatočne a úplne všetky možnosti
prenájmu (napríklad nezohľadňuje sa prenájom riadu, pranie obrusov atď.). Podľa jej názoru je
tiež potrebné prehodnotiť výšky nájmov. Preto požiadala predsedu ekonomickej komisie, Ing.
Štefana Pavleho, aby do budúceho zasadnutia pripravil spolu so svojou komisiou úpravu tohto
VZN-ka.  Požiadala ho,  aby návrh bol pripravený čo najskôr,  aby sa stíhali všetky lehoty v
legislatívnom konaní – zverejnenie návrhu a pripomienkovanie.

V rámci tohto bodu spomenula i stav domu smútku v akom ho našla po prevzatí funkcie.
Bol neuprataný, veľmi znečistený. Podľa vyjadrenia jednej z uchádzačiek o zamestnanie, ktorá
dnes, ale už aj v predchádzajúcom období pracovala na obecnom úrade v rámci aktivačnej
činnosti,  neboli napríklad nikdy prané záclony v dome smútku. Podľa jej názoru, predsa nie je
správne, aby sa priestory domu smútku upratovali len priamo pred pohrebom. A ak občania
platia za prenájom týchto priestorov, bolo by samozrejmé ich udržiavať neustále pripravené a
čisté.  

V  ďalšej časti  tohto  bodu,  naviažuc  na  predchádzajúci bod  č.  3.,  spomenula prenájom
miestnosti v kultúrnom dome p. Ladislavovi Molnárovi na ubytovanie.  Ako všetci poslanci
vedia, že aj napriek skutočnosti, že p. Molnár má predpísané relatívne malé nájomné (16,59 eur
mesačne), dlh na ňom, resp. na úhradách za elektrickú energiu je cca 1400 eur. Je si vedomá
jeho finančnej situácie, nerozumie však, ako mohol narásť až do takej výšky. Chcela mu aj
pomôcť pri úhrade tohto dlhu tým, že sa s ním dohodla, že časť dlhu postupne odpracuje vo
svojom voľnom čase, a to  napríklad aj na príprave miestnosti pre zakúpený malo-traktor.  A
však p. Molnár sa do práce veľmi nemá a miestnosť je práve z toho dôvodu stále nedokončená.
Uvedené mu vytkla a ho aj upozornila, že v krajnom prípad môže dôjsť k ukončeniu nájomnej
zmluvy. Reakcia p. Molnára však bola taká, že sa vyhrážal obesením resp. že niečo podpáli.
Napokon sa poslanci zhodli, že aj keď sú si vedomí, že uvedený dlh pán Molnár asi nikdy v
úplnej výške neuhradí, možno aj pre apel p. Pastíra, aby sa zohľadnil sociálny aspekt  tohto

4



„nájmu“, že kým bude mesačne uhrádzať dávnejšie určenú sumu 30,- eur, nebude sa nájomná
zmluva s nim rušiť. Tiež súhlasili s tým, aby si časť dlhu odpracoval v prospech obce, pričom
určenie spôsobu a výšky odpísaného dlhu za vykonanú prácu nechávajú v právomoci samotnej
starostky.

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové - informácia
Starostka  oznámila poslancom,  že  dala  vyhotoviť Program hospodárskeho  a  sociálneho

rozvoja obce Lipové. Povinnosť existencie tohto strategického dokumentu vyplýva zo zákona
č.  539/2008  o  podpore  regionálneho rozvoja a  obec  ju mala mať už  dávno  vypracovaný.
Poznamenala, že napríklad práve v tento  týždeň musel obecný úrad podávať na Nitriansky
samosprávny kraj hlásenie o plnení programu za rok 2014. PHSR je mimo iné nevyhnutný aj z
dôvodu,  že  jeho  existencia  je  jednou  z  podmienok  pri  žiadostiach  o  finančné  dotácie  z
eurofondov.  Pred  samým zadaním sa  vykonal prieskum trhu  a  obci boli doručené cenové
ponuky z ktorých najlepšia bola ponuka Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne.  Kým
ostatné ponuky boli od 700 do 1200 eur, ponuka RRA v Komárne, bola 500 eur. Navyše táto
agentúra robí PHSR aj pre ostatné okolité obce, ktoré sú združené v Miestnej akčnej skupine
Dolný Žitný ostrov. Z tohto dôvodu zhotovenie PHSR bolo zadané RRA Komárno. Na margo
uvedeného vyjadril svoje pripomienky resp.  otázky p.  Pastír.  Chcel vedieť, akým spôsobom
bude prebiehať príprava jeho vypracovania, lebo podľa neho sa uvedené nedá urobiť len tak
„od stola“ a  či teda  príde zhotoviteľ  na obhliadku obce.  Druhá otázka  smerovala ku jeho
schvaľovaniu, a že či teda bude pred samotným schválením pripomienkovanie. Starostka mu
odpovedala,  že  už  na  budúci  týždeň  príde  na  miestnu  obhliadku  zhotoviteľka,  a  že
pripomienkovanie berie ako samozrejmosť. 

V  druhej  časti  tohto  bohu  požiadala  poslancov  o  vyjadrenie  sa  k  možnému  zámeru
rekonštrukcie verejného osvetlenia našej obce, na ktoré v súčasnom období poskytuje MH SR
štátnu dotáciu, pričom spoluúčasť obce by bola iba 5%. Uviedla, že v dnešnej dobe mnohé obce
pristupujú k rekonštrukcii verejného osvetlenia, s tým, že pôvodné osvetľovacie telesá menia za
LED osvetľovacie telesá, čím sa dosiahne značná úspora spotreby elektrickej energie a tým aj
finančná úspora.  Navyše, uvedené svetlá sa dajú nastaviť tak,  aby svietili práve tam, kde je
potrebné (zníženie svetelného smogu).  Navyše,  v  poslednom čase  ju navštívili zástupcovia
viacerých firiem, ktoré  sa touto  problematikou zaoberajú a  ktorí  jej ponúkali vypracovanie
žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov,  ako  i uskutočnenie výberového
konania na dodávateľa. A však, pred samotným podaním žiadosti je potrebné dať si vypracovať
projekt, ktorý je ale tiež oprávneným výdavkom. V následnej debate poslanci odobrili možnosť
rekonštrukcie verejného osvetlenia, no pred tým žiadajú vypracovať svetelnú štúdiu, či sa to v
našej obci vlastne vyplatí. 

7. Riešenie anonymného udania „divokej“ skládky na osade Rákytie
Starostka oznámila poslancom, že dňa 11. marca 2015 začal Okresný úrad v Komárne,

Odbor  starostlivosti o  životné prostredie voči Obci Lipové správne konanie na odstránenie
divokej skládky na osade Rákytie, pri „kaluži“ hneď za domom č. 78 v spoluvlastníctve Tibora
Cingela. Konanie začalo na základe anonymného udania, podpísaného „chalupármi z osady
Rákytie“  a  odoslané  na  pošte  vo  Veľkom  Mederi,  ktoré  dala  následne  kolovať  medzi
poslancami.  V apríli vykonal Okresný úrad v Komárne, prostredníctvom svojho pracovníka
Ing. Bagitu, miestnu obhliadku, počas ktorej bolo zistené, že predmetná skládky sa nachádza na
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pozemku v spoluvlastníctve p. Cingela a zasahuje i na obecný pozemok, t.j. na miestnu poľnú
cestu. Pôvodcu skládky sa síce nepodarilo jednoznačne určiť, ale podľa všetkého ju majú na
svedomí samotní obyvatelia a vlastníci nehnuteľností na osade Rákytie, prípadne aj družstevníci
PD Sokolce,  avšak, na momentálnom rozsahu skládky majú pravdepodobne najväčší podiel
rómski nájomcovia domu Tibora Cingela. Tí majú podľa všetkého na svedomí aj technický stav
tohto domu, ktorý by v prípade zrútenia značne poškodil susedné domy p. Takáča a p. Mišáka,
s ktorými má spoločnú stenu a  strechu.  Pri miestnej obhliadke bol i Ing.  Vlastimil Mišák.
Starostka  poznamenala,  že  po  osobných rozhovoroch  s  chalupármi,  nadobudla  dojem,  že
uvedená sťažnosť nebola podaná nimi, ale to už ostáva na zvážení poslancom. Avšak musel to
byť niekto,  čo  sa na mieste  dobre  vyznal.  Počas  obhliadky sa dohodlo,  že  Ing.  Bagita  si
predvolá na ústne pojednávanie p. Cingela a ak ten neprizná, že skládku vytvoril on, bude ju
musieť odstrániť na vlastné náklady obec Lipové, ako pôvodca odpadu zo zákona. Podľa jej
posledných informácií, sa p. Cingel na ústne pojednávanie dostavil, ale o skládke a vraj ani o
nájomcoch nič nevedel. Podľa dohovoru teraz obec čaká na rozhodnutie okresného úradu, po
ktorom bude musieť predmetnú skládku odstrániť do 30 dní. Pán Pastír navrhol, aby obec na jej
odstránenie požiadala štát o poskytnutie finančných prostriedkov, tak ako bolo o tejto možnosti
informovaná verejnosť médiami. Starostka na uvedené odpovedala, že sa bude na okresnom
úrade o tejto možnosti informovať. 

8. Zabezpečenie BOZP a PO pre Obec Lipové
Starostka oznámila poslancom, že v snahe zabezpečiť zákonom stanovené povinnosti Obce

Lipové  ako  zamestnávateľa  na  úseku  BOZP,  požiarnej  ochrany  a  zdravotného  dohľadu,
uzatvorila  s  autorizovanou  bezpečnostnou  techničkou,  p.  Annou  Hockovou,  dohodu  o
pracovnej činnosti, vo výške 20 eur na mesiac. Podľa uvedenej dohody, p. Hocková, zabezpečí
vypracovanie  a aktualizácia  dokumentácie  o BOZP,  oboznamovanie  a informovanie
zamestnancov  s predpismi  BOZ,   dohľad  nad  pracovnými podmienkami  zamestnancov  a
zabezpečenie všetkých náležitostí týkajúcich sa ochrany pred požiarmi a vybavenie obecných
budov hasičskými prístrojmi. Uvedené však bude potrebné premietnuť i do úpravy rozpočtu
obce, ktorá bude predložené na najbližšom pléne. Do uvedeného dňa bolo vykonané školenie
všetkých zamestnancov z predpisov BOZ. 

 
9. Informačné a organizačné záležitosti

Starostka podala poslancom nasledovné informácie:
 V  rámci  zabezpečenia  udržiavania  verejných  priestranstiev  a  zelene  bolo  obcou
zamestnaných niekoľko evidovaných nezamestnaných a to na dva rôzne projekty s ÚPSVaR v
Komárne. Na Projekt Malé obecné služby (MOS) boli zamestnaní piati nezamestnaní (Bernaťák
L., Križan J., Molnár L., Chvostálová H. a Elogová A.) a na projekt Národný program (NP)
siedmi nezamestnaní (Mišáková V., Kudlicsková E., Némethová S., Tutková M., Vasiová V.,
Nagy D. a Kašička J., ktorý však projekt ukončil k 30. máju a za neho nastúpila p. Fábriková
D.)  Prvý  projekt  obec  nestojí  žiadne  finančné  prostriedky,  nezamestnaným je  ÚPSVaR
vyplácaný len  aktivačný príspevok  a  je  s  nimi uzavretá  len  dohoda  o  vykonávaní  MOS.
Program je uzavretý do 31. 7. 2016. S uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú NP, sú
uzavreté normálne pracovné zmluvy na polovičný úväzok a to na dobu jedného polroka, teda
do  30.  09.  2015.  Z  celkových  nákladov  v  sume  10.768,-  eur,  t.j.  cena  práce  všetkých
zúčastnených sa,  znáša vo  výške 95% úrad  práce  a  vo  výške 5% obec  Lipové,  to  je cca
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=538,44 eur. V tomto smere bude treba upraviť i rozpočet na rok 2015. Navyše, obec dostane
z úradu práce i finančný príspevok na kúpu náradia a ochranných pomôcok vo výške najviac
56,65  eura  na jedného zamestnanca,  t.j.  celkom 396,55  eura.  Zamestnanci v rámci týchto
programov vykonávajú kosenie verejnej zelene v parkoch, na cintoríne, ihrisku, vedľa ciest a
kanálov,  orezávanie  a  výrub  drevín,  natieranie  autobusových  zastávok,  detského  parku
evanjelickej zvonice, zábradlia rúrového priepustu a ohrady okolo bývalej predajne spotrebného
družstva  Jednota.  Vymaľovali  niektoré  miestnosti  kultúrneho  domu  a  obecného  úradu.
Vykonala  sa  rozsiahla  náhradná  a  doplňujúca  výsadba  okrasnými  drevinami,  ktoré  obci
darovala p.  Denisa Smatanová ako i samotná starostka.  Ďalšie dreviny chce darovať i pani
Viera Očenášová. 

10. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Do diskusie sa zapojil prítomní občan, p. Libor Bernaťák, ktorý v rámci MOS čistil miestny

kanál pretekajúci stredom horného konca s tým, že je v ňom veľa rôzneho „bordelu“, a že
obyvatelia horného konca do neho vypúšťajú aj žumpy. Na uvedené okrem iných reagovala i
poslankyňa Szabóová, že ona bola zase svedkom, že i samotný p. Bernaťák vypúšťal obsah
svojej žumpy do odvodňovacieho kanála pred svojim domom.    

11. Schválenie uznesení
Následne pristúpilo obecné zastupiteľstvo k schváleniu uznesení: 

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 14 – 03/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje vypracovanie svetelnej štúdie pre vykonanie  

možnej rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Lipové. Ukladá starostke obce zabezpečiť  
vypracovanie  tejto  štúdie  odborne  spôsobilou  osobou  za  dodržania  všetkých  zákonných  
postupov. 

Svetelnú štúdiu žiada predložiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Náklady na vypracovanie štúdie nariaďuje zapracovať do najbližšej úpravy rozpočtu obce 

Lipové na rok 2015.  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Hlasovanie z 5 prítomných:  Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

12.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce,

p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 14. mája 2015 
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Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ Dáša  K o v á c s o v á v.r.
                                                                                                       starostka obce

Overovatelia: .................................................................................................................................
                      p. Jana Szabóová v.r. Ing. Štefan Pavle v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Text pamätnej tabule
3.  Anonymný list o skládke odpadu na osade Rákytie
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