
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 29. júna 2015

č. 4/2015

V Lipovom, 29. júna 2015

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



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

konaného dňa 29. júna 2015
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Jozef Pastír
Neospravedlnení: nikto
Program   :

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

3.) Kontrola plnenia uznesení

4.) Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly od 24.10.2014

5.) Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy Obce Lipové za rok 2014

6.) Návrh úpravy rozpočtu Obce Lipové na rok 2015

7.) Úprava internej smernice č. 3/2008 „Zásady sociálneho rozvoja obce Lipové“

8.) Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipové č. 3/2015, ktorým sa   
ustanovuje Požiarny poriadok obce Lipové

9.) Vyjadrenie sa ekonomickej komisie k úprave Všeobecne záväzné nariadenie č.    
5/2008 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a 
pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové

10.) Správa o činnosti kultúrnej komisie za 1. polrok 2015

11.) Informačné a organizačné záležitosti

12.) Diskusia

13.) Schválenie uznesení

14.) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

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

Kovácsová.  
Skonštatovala,  že  prítomnosťou  štyroch  poslancov  je  obecné  zastupiteľstvo

uznášaniaschopné.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Belan a za overovateľov p. Zdenka Pavleová a

JUDr. Zuzana Smatanová. 
Starostka  požiadala  poslancov  o  prípadné  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 interpeloval:
 Ing. Štefan Pavle vyjadril svoje rozhorčenie – nesúhlas s tým, že sa v niektorú noc zvonilo

na evanjelickej zvonici. Žiadal, aby sa vykonali opatrenia, aby a to nestávalo, keďže zvon nie je
len obyčajná vec, ale vec, ktorá napr. vyjadruje pietu v prípade úmrtia človeka. 

Ďalej požiadal starostku o vyjadrenie, že či bolo nutné ostrihať tuju v parku pri evanjelickej
zvonici a aj ostatné stromy popri chodníku na cintoríne. 

 Starostka na uvedené odpovedala, že o zvonení vie a že sa pokúsi dotyčným dohovoriť.
Čo  sa  týka  orezu,  povedala,  že  zámerom orezania  tuje  pri  zvonici bolo  jej tvarovanie  a
zmenšenie, aby vynikla samotná zvonica, keďže táto tuja ju zakrýva. Orezanie tují na cintoríne
bolo potrebné, keďže zasahovali do chodníka a navyše, u dvoch tují dochádzalo k vysychaniu
vrchnej časti koruny. V rámci tohto bodu poznamenala p. Szabóová, žeby obec mala vykonať
aj vyčistenie plochy za objektom bývalej predajne Jednoty od kríkov, keďže sa v nich zdržujú
kuny a na oboch bytovkách prišli ich obyvatelia už o niekoľko kusov hydiny.  

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

vedomie“  schválili i nasledovné uznesenia:
zadanie vyhotovenia svetelnej štúdie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci z dotácie

zo  štátneho  rozpočtu  na  základe  výzvy MH  SR.  Informovala  poslancov,  že  si  ešte  raz
zisťovala, či by to bolo naozaj efektívne, a že ktoré okolité obce sa do tohto programu zapojili
alebo sa mienia zapojiť. Zistila, že uvedená rekonštrukcia cez štátnu dotáciu alebo aj dotáciu z
eurofondov  by  z  dôvodu  definovaných  podmienok  nebola  až  tak  ekonomicky  pre  obec
výhodná.  (Museli by byť napr.  zachované všetky svetelné body,  musela by byť vytvorená
svetelná štúdia, vykonané verejné obstarávanie atď.) Náklady by mohli presiahnuť až cez 10
tisíc eur. Podľa jej názoru, by bolo efektívnejšie zadať možnú rekonštrukciu p. Benedekovi,
ktorý vykonáva údržbu verejného osvetlenia v obci. P. Benedek už predbežne – na hrubo –
spočítal možnú energetickú úsporu. Rekonštrukciu pritom navrhoval, len postupnou výmenou
osvetľovacích  telies  za  úspornejšie.  Navrhoval,  žeby sa  ako  prvá  etapa  mohla  realizovať
výmena osvetlenia na osade Rákytie, čo by poskytlo možnosť lepšieho porovnania spotreby
elektrickej energie. Celá výmena, spolu i s výpočtom by tak mohla stáť cca 4 tisíc eur. Navyše,
zistila,  že  z  okolitých  obcí  sa  do  programu  nezapojila  žiadna  obec.  Tiež  podotkla,  že  v
súvislosti  z  uvedenou  výzvou  MH SR ju navštívili zástupcovia  firmy Marvol,  a  však  ich
podmienky sa  jej  zdali  nekorektné.  Napokon  sa  poslanci  zhodli,  aby starostka  v  zmysle
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, požiadala p.  Benedeka o  vypracovanie podrobnej
svetelnej  štúdie  energetických  a  finančných  úspor  na  verejnom  osvetlení  po  prípadnej
rekonštrukcii.  

4. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly od 24.10.2014
Hlavný kontrolór obce Lipové, p. Richard Nagy predložil poslancom správu o vykonanej

kontrole hospodárenia Obce Lipové za obdobie od 24. 10. 2014. V správe konštatujem, že
nezistil žiadne porušenie zákonov a že mu pri kontrolách bolo vždy vychádzané v ústrety.
Poslanci k správe nemali pripomienky. Správa je prílohou tejto zápisnice.  

5. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy Obce Lipové za rok 2014
Záverečný účet obce Lipové za rok 2014 bol spolu s Výročnou správou obce Lipové za rok



2014 zverejnený na úradnej tabuli obce pred obecným úradom tak i na elektronickej úradnej
tabuli  obce  na  adrese  www.lipove.sk  , a  to dňa  01.  06.  2015,  čím boli  splnené  zákonne
podmienky.  Do  dňa  prerokovania  neboli  na  obecný  úrad  doručené  žiadne  návrhy a ani
námietky.

Záverečný účet  bol  poslancom tiež  predložený  počas  rokovania.  S návrhom uznesenia
poslancov  oboznámil referent  p.  Belan.  Hlavný kontrolór,  p.  Richard  Nagy,  konštatoval
správnosť záverečného  účtu  a  vyjadril sa,  že  voči nemu nemá žiadne pripomienky alebo
výhrady.  Jeho  písomné  stanovisko  je  prílohou  tejto  zápisnice.  Poslanci  k  uvedeným
materiálom nemali žiadne námietky alebo pripomienky.

6. Návrh úpravy rozpočtu Obce Lipové na rok 2015
Návrh  úpravy rozpočtu  obce  Lipové  na  rok  2015  bol  zverejnený na  oboch  úradných

tabuliach  dňa  05.06.2015.  Do  konania  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  neboli  k  ním
doručené  žiadne  pripomienky.  Návrh  bol  tiež  zaslaný  všetkým  poslancom  obecného
zastupiteľstva k oboznámeniu sa s ním. 

Po krátkom úvode o úprave rozpočtu požiadala starostka obce referenta obecného úradu o
jeho komentár, prípadne objasnenie obsahu všetkých položiek rozpočtu. 

Úprava rozpočtu upresňuje niektoré príjmové ale aj výdavkové položky, ktorých výška pri
jeho schvaľovaní začiatkom roka  nebola  ešte  známa.  Rozpočet  sa  tiež  dopĺňa  o  niektoré
položky,  ktorých  potreba  vyvstala  až  v priebehu prvého  rozpočtového  polroka.  Najväčšie
navýšenie rozpočtu vyplynuli z upresnenia výšky podielových daní (podľa materiálu MF SR) a
uzavretia  dohody s  ÚPSVR  v Komárne  a  zamestnaní  7  uchádzačov  o  zamestnanie  na  6
mesiacov,  ktorých mzdové náklady vo výške 95% bude dotovať  spomenutý úrad  práce.  Z
vyššie uvedeného sa rozpočet na rok 2015 upravuje ako vyrovnaný v nasledovných sumách:

- bežné príjmy: 85.074 €
- kapitálové príjmy:          0 €
- finančné príjmové operácie                          3.490 €
Príjmy celkom: 88.564 €

- bežné výdavky 84.484 €
- kapitálové výdavky:            4.080 €
- finančné výdavkové operácie                               0 €
Výdavky celkom: 88.564 €
Prebytok (+)/ schodok (-):         –  €

Poslanci k uvedenému mali len doplňujúce otázky, ktoré im zodpovedali buď starostka obce
alebo referent obecného úradu

7. Úprava internej smernice č. 3/2008 „Zásady sociálneho rozvoja obce Lipové“
JUDr. Zuzana Smatanová, predsedkyňa kultúrnej a sociálnej komisie, v zmysle záverov z

predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva predložila návrh prepracovanej internej
smernice  č.  3/2008  „Zásady  sociálneho  rozvoja  obce  Lipové“.  A  však  z  dôvodu
nedostatočného oboznámenia sa ostatných poslancov z návrhom, a teda aby sa mali možnosť
vyjadriť všetci poslanci, sa obecné zastupiteľstvo zhodlo, že o návrhu sa bude ešte raz rokovať

http://www.lipove.sk/


tak, aby upravené smernice mohli platiť od 01.01.2016. 

8. Schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipové č.  3/2015,  ktorým sa  
ustanovuje Požiarny poriadok obce Lipové

Návrh VZN č. 3, ktorým sa ustanovuje Požiarny poriadok obce Lipové,  bol zverejnený na
oboch úradných tabuliach dňa 18.05.2015.  Do  konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
neboli k  ním doručené  žiadne pripomienky.  Návrh  bol  tiež  v  zaslaný všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva k oboznámeniu sa s ním. 

Starostka v úvodnom slove vysvetlila poslancom nutnosť existencie Požiarneho poriadku
obce Lipové, ktorý doteraz obce nemala. Požiarny poriadok vytvorila p. Anna Hocková, ktoré
je odborne spôsobilá osoba a ktoré pre obec Lipové vykonáva na základe dohody o pracovnej
činnosti aj protipožiarnu techničku. Poslanci k VZN nemali žiadne pripomienky.

9. Vyjadrenie  sa  ekonomickej  komisie k úprave Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/ 
2008   o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov 
vo vlastníctve resp. v     správe obce Lipové

V zmysle záverov ostatného rokovania obecného zastupiteľstva podal správu Ing. Štefan
Pavle, predseda ekonomickej komisie. Podľa jeho zistení by výšku nájomného nemalo riešiť
žiadne VZN, ale interná smernica o  hospodárení a nakladaní s majetkom obce,  ktorú  obec
Lipové schválenú má. V smernici je však téma nájomného spomenutá len všeobecne a podľa
všetkého by ju stačilo doplniť len prílohou, ktorá by stanovila jednotlivé výšky nájmu. Výšku
jednotlivých nájmov však nenavrhol, lebo podľa neho by bolo potrebné najprv prejsť platné
zmluvy obce  a  prípadne  zistiť,  akú  výšku  nájmov  majú  okolité  obce  hlavne  čo  sa  týka
nájomného  za  ornú  pôdu,  ktorú  obhospodaruje  Poľnohospodárske  družstvo  Sokolce  ako
hlavný nájomca  obecnej  ornej  pôdy.  V  následnej  diskusii  sa  poslanci  zhodli,  že  uvedená
problematika sa bude obecným zastupiteľstvom prerokovávať ešte raz a to tak, aby nové výšky
nájmu boli platné od 01.01.2016.  

10. Správa o činnosti kultúrnej komisie za 1. polrok 2015
Správu o  činnosti  kultúrnej komisie za  1.  polrok  2015  predniesla predsedkyňa komisie

JUDr.  Zuzana Smatanová.  Za prvý polrok  sa uskutočnili všetky plánované akcie,  ako Deň
matiek  s  úspešnou  prezentáciou  o  káve,  Medzinárodný deň detí  s  doprovodnou  akciou  –
opekanie špekáčikov, Súťaž o lipovskú maškrtu a veľmi úspešnú spomienkovú akciu k 50-tému
výročiu povodne na Dunaji, počas ktorej bola na budove obecného úradu odhalená pamätné
tabuľa.  V najbližšej dobe sa uskutočnia akcie ako tretí  ročník Súťaže vo varení guľáša.  V
auguste sa uskutoční hodová zábava.

Následne sa starostka obce poďakovala komisii za organizáciu týchto akcií.
 
11. Informačné a organizačné záležitosti

Starostka podala poslancom nasledovné informácie:
 - o stave v odstraňovaní, resp. ukončenia odstraňovania „divokej“ skládky na osade Rákytie,
-   o  vykonaných údržbách obecného majetku zamestnancami na aktivačných programoch z
ÚPSVR v Komárne (maľovanie miestností na obecnom úrade a v kultúrnom dome, natieranie
plotov, zábradlí malého mosta, zvonice, autobusových zastávok, lavičiek a altánku, kosenia.)
- o nových výzvach na čerpanie finančných prostriedkov, napríklad aj na zariadenie len jednej



miestnosti – napr. vybavenie bývalej pingpongárne na posilňovňu, prostredníctvom Regionálnej
rozvojovej agentúry v Komárne. 

12. Diskusia
V diskusii nik nevystúpil.

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

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 15 – 04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predloženú správu hlavného 

kontrolóra Obce Lipové o vykonanej kontrole hospodárenia Obce Lipové za obdobie od 24.  
októbra 2014 do 20. 06. 2015.

  
Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 16 – 04/2015

1.)

a.)

Bežný rozpočet
- príjmy:
- výdavky:
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)

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

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2014 bez 
výhrad s nasledovnými výsledkami:

Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami

73 268,80 €
71 435,66 €
1 833,14 €

2 079,00 €

2 079,00 €

3 912,14 €



Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 17 – 04/2015
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom schvaľuje bez pripomienok  predložený návrh úpravy  

rozpočtu obce Lipové na rok 2015 s nasledovným stavom: 

b.)

Bežný rozpočet
- náklady (účtovná skupina 5)
- výnosy (účtovná skupina 6)
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)
- Splatná daň z príjmov 6,27 €
- Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014
- na bankových účtoch
- v pokladni 0,00 €
Spolu: 

- zostatok na účte sociálneho fondu 68,87 €

- zostatok na účte cenín 39,60 €
- poštové známky 4,95 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 34,65 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.)

b.) 

c.)

d.)

Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

90 832,77 €
80 056,65 €

-10 776,12 €

10 782,39 €

29 014,13 €

29 014,13 €

Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -10.782,39 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

Prevod prebytku rozpočtu obce Lipové za rok 2014 v celkovej výške =3.912,14 eur na rezervný fond 
obce Lipové. 

Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2014 vo výške nového zostatku v sume 
=29.014,13 Eur a 

Výročnú správu obce Lipové za rok 2014 bez pripomienok a nariaďuje starostke obce sa týmto 
uznesením riadiť.



- bežné príjmy: 85.074 €
- kapitálové príjmy:          0 €
- finančné príjmové operácie                          3.490 €
Príjmy celkom: 88.564 €

- bežné výdavky 84.484 €
- kapitálové výdavky:            4.080 €
- finančné výdavkové operácie                               0 €
Výdavky celkom: 88.564 €

Prebytok (+)/ schodok (-):         –  €

  
Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 18 – 04/2015
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje vypracovať  a  predložiť do  31.  12.  2015 k

schváleniu úpravu Internej smernice „Zásady sociálneho rozvoja obce Lipové“ s účinnosťou od
01.01.2016.

Zodpovedná: Starostka obce 
Termín: do 31.12.2015

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 19 – 04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh Všeobecne záväzného

nariadenia obce Lipové č.  3/2015,  ktorým sa ustanovuje Požiarny poriadok obce Lipové a
nariaďuje sa ním riadiť.

Zodpovedná: Starostka obce 
Termín: Ihneď

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -



k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 20 – 04/2015
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje vypracovať  a  predložiť do  31.  12.  2015 k

schváleniu prílohu Internej smernice „Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu
zvereným obci Lipové“, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 18-77/2002 dňa 25.
januára 2002, ktorá bude určovať druh a výšku nájomného za prenájom nehnuteľného ako i
hnuteľného majetku obce Lipové  s účinnosťou od 01.01.2016.

Zodpovedná: Starostka obce 
Termín: do 31.12.2015

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 21 – 04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok prednesenú správu

predsedkyne kultúrnej komisie JUDr. Zuzany Smatanovej o  činnosti kultúrnej komisie za 1.
polrok 2015. 

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 29. júna 2015 

Zapísal: Ján Belan, zapisovateľ Dáša  K o v á c s o v á v.r.
                                                                                                    starostka obce

Overovatelia: .................................................................................................................................
                      p. Zdenka Pavleová. v.r. p.  JUDr.  Zuzana Smatanová
v.r.



Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra za obdobie od 

24.10.2014 do 20.06.2015
3.  Záverečný účet obce Lipové za rok 2014
4.  Individuálna výročná správa Obce Lipové za rok 2014 
5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 
6.  Návrh úpravy internej smernice č. 3/2008 „Zásady sociálnej politiky obce Lipové“ 
7.  Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa ustanovuje Požiarny poriadok obce Lipové


