
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 07. decembra 2015

č. 6/2015

V Lipovom, 07. decembra 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 07. decembra 2015
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   ---
Neospravedlnení: ---
Program   :

 1.)  Otvorenie
2.) Sľub poslanca

3.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

4.) Interpelácie

5.) Kontrola plnenia uznesení

6.)  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly

7.) Správa audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2014

8.) VZN č. 4/2015, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad 

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

10.) Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2016

11.) VZN č. 5/2015 o vyhradení miest a podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní

12.) Informačné a organizačné záležitosti

13.) Diskusia

14.) Schválenie uznesení

15.) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu:

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

Kovácsová.  

2. Sľub poslanca
Z dôvodu vzdania sa mandátu Ing. Štefanom Pavlem, požiadala starostka náhradníčku, p.

Evu Tóthovú, aby zložila sľub poslanca. Následne sl. Tóthová zložila predpísaným spôsobom
sľub poslanca. 

3. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Skonštatovala,  že  prítomnosťou  všetkých  piatich  poslancov  je  obecné  zastupiteľstvo
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uznášaniaschopné.
Za zapisovateľa  zápisnice  bol  určený p.  Ján Belan a  za overovateľov p.  JUDr.  Zuzana

Smatanová a p. Zdenka Pavleová. 
Starostka  tiež  oznámila,  že  priebeh  zasadnutia  sa  nahráva  na  diktafón,  ktorý  zapol  p.

Richard Nagy. 
Následne starostka navrhla doplniť  program o bod „úprava mzdy starostky obce na rok

2016 a  prehlásenie  poslancov k  poberaniu  odmeny člena  obecného zastupiteľstva  pre  rok
2016“,  a  tiež  zaradenie informácii  na  základe  elektronickej  žiadostí  p.  Pastíra  o  podanie
informácii o plnení niektorých položiek rozpočtu obce.  Na uvedené zareagoval p. Pastír, že
pre jeho odpovede nie je nutné vytvárať nový bod, lebo ich môže starostka zodpovedať počas
rokovanie jednotlivých bodov. A tiež p. Pastír uviedol, že mzda resp. úväzok starostky určilo
ešte pred začatím tohto volebného obdobia bývalé zastupiteľstvo a to na celé štyri roky a jeho
zmena počas volebného obdobia nie je možná.  Na uvedené reagovali  ako starostka,  tak aj
JUDr.  Smatanová  tým,  že  ustanovenie  zákona  o  obecnom zriadení  to  dovoľuje  a  obecné
zastupiteľstvo  môže  upraviť  rozsah  úväzku  a  to  na  návrh  samotnej  starostky.  P.  Pastír
oponoval a tvrdil,  že  dá na to ruku do ohňa a že k uvedenej  tématike dostal  obecný úrad
metodické  usmernenie  ešte  pred voľbami  v roku 2014.  Na margo uvedeného starostka  na
výzvu  p.  Pavleovej  prečítala  príslušné  ustanovenie  zákona  o  obecnom  zriadení,  ktoré  to
povoľujú. Napokon bol tento bod zaradený ako bod 10 a ostatné body programu boli posunuté.

4. Interpelácie
Na výzvu starostky o interpelácie odpovedal p. Pastír tak ako v predchádzajúcom bode, že

na jeho otázky môže starostka odpovedať pri rokovaní v jednotlivých bodoch programu.

5. Kontrola plnenia uznesení
Na  ostatnom  zasadnutí  boli  prijaté  len  uznesenia,  ktorými  poslanci  schvaľovali  resp.

neschválili  alebo brali  na vedomie  niektoré materiály (správa hlavného kontrolóra,  interná
smernica  –  sociálna  politiky  obce,  úprava  nájomného  za  prenájom  majetku  obce,  správu
predsedkyne kultúrnej komisie, správu o napĺňaní rozpočtu obce Lipové a spoluúčasť obce v
projekte na predchádzanie vzniku odpadu). 

V rámci tohto bodu požiadal p. Pastír starostku o vyjadrenie sa k neustálemu neskorému
rannému vypínaniu sa verejného osvetlenia v obci, na čo upozorňoval už aj na ostatnom pléne.
Starostka mu odpovedala, že uvedeného si je vedomá. Viackrát vyzvala zmluvného elektrikára
p. Benedeka k vykonaniu nápravy. On sa o to viackrát pokúšal, avšak podľa všetkého je chyba
v senzore a nový stojí minimálne 300,- EUR a vzhľadom na to, že plánujeme vykonať celkovú
obnovu verejného osvetlenia  nepovažuje  to  za  hospodárne.  Je  s  ním ale  dohodnutá,  že  v
najbližšom čase sa ho pokúsi  otočiť  smerom mimo park a ak by ani  to nezabralo,  tak ho
vymenia v rámci plánovanej rekonštrukcie. 

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
Hlavný  kontrolór  p.  Richard  Nagy  predložil  poslancom  svoju  správu  o  vykonanej

kontrole  hospodárenia  Obce Lipové za  obdobie  od  31.08.2015 do 30.11.2015.  V správe
hlavný kontrolór konštatoval, že nezistil žiadne porušenie zákonov a že mu pri kontrolách
bolo vždy vychádzané v ústrety. Poslanci k správe nemali pripomienky. Tiež predložil plán
kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
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rozpočtu obce Lipové na rok 2016. Správy a stanovisko sú prílohami tejto zápisnice.  

7. Správa audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2014
Starostka  obce  predložila  poslancom správu audítorky o vykonanom audite  účtovnej

závierky za rok 2014, v ktorej sa konštatuje že individuálna účtovná závierka obce Lipové
vyjadruje verne majetkovú a finančnú situáciu obce Lipové k 31.12.2014. Správa je prílohou
tejto zápisnice.

8. VZN č. 4/2015, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad

Návrh a zdôvodnenie úpravy VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za  komunálny  odpad  a  drobný  stavebný  odpad  predniesol  referent  obecného  úradu.
Navrhované úpravy vyplynuli  z  potreby upraviť  zdaňovacie obdobie z  roku 2015 na rok
2016, opraviť nepresnosti v zaokrúhľovaní sadzieb daní, stanoviť novú sadzbu poplatku za
drobný  stavebný  odpad,  ktorý  sa  podľa  nového  zákona  o  odpadoch  musí  vyrubovať
samostatne  a  z  dôvodu  zmeny  resp.  zjednodušenia  poskytovania  úľav  a  odpustení  na
miestnom poplatku  za  komunálny odpad.  Uvedený materiál  dostali  poslanci  a tiež  bol  v
zmysle zákona zverejnený na úradných tabuliach od 16. novembra 2015 až do konania tohto
zasadnutia  a  k  uvedenému  materiálu  nedošli  od  občanov  žiadne  pripomienky a  námety.
Návrh VZN č. 4/2015 ako návrh úplného znenia úpravy VZN č. 1/2011 je v prílohe tejto
zápisnice.

P. Pastír ako prvé podotkol, že v zmysle nového zákona o odpadoch má obec povinnosť
uzavrieť  s  niektorou  príslušnou  organizáciu  dohodu  o  organizovaní  zberu  a  odvozu
separovaného  odpadu,  a  či  teda  už  obecný úrad  v  tom smere  niečo  konal.  Na  uvedené
reagovala starostka,  že  už  prebehlo  viacero rokovaní  ako s  organizáciami  zodpovednosti
výrobcov, so samotnou ASA Slovensko alebo okolitými obcami v rámci MAS Dolný Žitný
ostrov.  Z  prebehnutých rokovaní  vychádza,  že  obec  Lipové,  ako i  okolité  obce  podpíšu
dohodu s firmou Natur – Pack a.s., ktorá ma najväčšie pokrytie na Slovensku. P. Pastír tiež
navrhol, aby v tom prípade obecný úrad pouvažoval o zmene systému separovaného zberu, a
to formou rozdania igelitových vriec priamo občanom, do ktorých by oni separovali odpad, a
ktorý by napríklad odovzdávali priamo firme zaoberajúcou sa odvozom odpadu z obce, lebo
pre väčšinu občanov je ťažkopádne a nepohodlné odnášať ich do kontajnerov umiestnených v
strede obce, pri kultúrnom dome. 

Následne p. Pastír  navrhol úľavu na dani z nehnuteľností  pre daňovníkov s vekovou
hranicou 62 rokov a viac (§17 ods.  2 písm.  k)  a ods.  3 písm d.).  Svoj  návrh zdôvodnil
skutočnosťou, že dôchodcovia sú väčšinou osoby v zlej sociálnej situácii, ktorú si už svojimi
silami nedokážu zlepšiť. Vo svojom príspevku navrhol prípadné odstupňovanie úľavy podľa
veku resp. zdravotného postihnutia. Mimo iné argumentoval i tým, že takéto úľavy poskytujú
mnohé iné obce a mestá,  niektoré i  tým, že takýmto dôchodcom určia nulové sadzby. A
navyše, pre našu obec to bude len minimálny výpadok v sume cca 200,- €. Voči poskytnutiu
takejto úľavy sa viacerí poslanci postavili a to z viacerých dôvodov. Ako prvá reagovala na
slová p. Pastíra p. Zdenka Pavleová s tým, že si je vedomá situácie dôchodcov, avšak väčšina
Lipovských dôchodcov, má priemerný dôchodok približne na rovnakej úrovni, ako väčšina
obyvateľov obce zamestnaných v jej blízkom okolí a spolu s nájomným za ornú pôdu,  majú
mnohokrát vyšší príjem ako ľudia, ktorí pracujú, a ktorí ešte k tomu vychovávajú maloleté
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deti.  Podľa nej  si  títo  ľudia,  z  dôvodu situácie  na pracovnom trhu tiež  nemajú možnosť
zlepšiť svoju situáciu. Zároveň podotkla, že obce Lipové vzhľadom na veľkosť nemá také
možnosti  príjmu,  ako ostatné  obce alebo mesta.  Napokon poznamenala,  že,  dôchodcovia
mnohokrát potrebujú viac fyzickú ako finančnú pomoc, pričom spomenula prípad svojej tety
p. Márie Pavlíčkovej,  ktorá pred asi  rokom, z dôvodu choroby jej  manžela,  niekoľkokrát
žiadala o pokosenie priestranstva pred jej domom, avšak jej bolo zakaždým povedané, že sa
to nedá, lebo sú pokazené kosačky. Uvedené p. Pastír odmietol s tým, že kosačky neboli
pokazené už niekoľko rokov.  K argumentom p. Pavleovej o výške dôchodkov a situácii na
trhu práce, kedy živitelia rodín dochádzajú za prácou a neraz zarábajú minimálnu mzdu p.
Pastír uviedol, že nech si takýto ľudia nájdu druhú prácu a nemusia byť v takejto situácii a
tiež, že nie je správne argumentovať v tomto prípade existenciou alebo výškou nájomného za
ornú pôdu ale  že  zákon  koncipovaný tak.  A následne tiež  podotkol,  že  obec by nemala
vykonávať kosenie v okolí štátnej cesty, lebo zákon nedovoľuje investovanie do cudzieho
majetku.  O  uvedené  pozemky sa  má  starať  správa  ciest,  ktorej  zamestnanci,  z  dôvodu
pokosenia predmetných  pozemkov obecným úradom, museli  odísť z obce bez vykonania
akejkoľvek  činnosti.  Opýtal  sa,  že  prečo  starostka  nevyzvala  správcu  kanálov  o  ich
pokosenie. Tiež povedal, že by chcel vedieť čo by povedal ÚPSVR, keby vedel, že uchádzači
o  zamestnanie  kosia  cudzí  majetok  a  nie  majetok  Obce  Lipové.  Na  uvedené  reagovala
starostka otázkou, že ktoré pozemky má namyslí, že či napríklad pozemky medzi cestou a
jeho dvorom? Vyjadrila  svoj názor,  že by to vyzeralo smiešne,  keby obec zabezpečovala
kosenie medzi  cestou a  plotmi  a  len pri  ceste  by nechala nepokosený pás trávy. Navyše
podotkla,  že  keď  bola  podávaná  žiadosť  na  ÚPSVR,  museli  byť  v  zámere  uvedené  aj
vykonávané činnosti,  čo  iste  p.  Pastír  veľmi  dobre  vie,  a  medzi  nimi  bolo  aj  kosenie  a
čistenie  kanálov.  Na  uvedené  reagovala  JUDr.  Smatanová,  že  veď  ako  vie,  tak  aj  v
predchádzajúcom období kosili tieto pozemky nezamestnaní pracujúci pre obec. Na uvedené
reagoval p. Pastír, že kanál kosilo družstvo a p. Igor Ďuriš a obec tam sama nič nekosila. Na
uvedené reagovala starostka, že p. Pastír možno nevie, ale na hornom konci bol kanál čistený
od bahna. Povedala, že rokovala s predstaviteľmi Povodia Dunaja, ktorí jej však aj povedali,
že  v  predchádzajúcich  obdobiach  oni  sami  veľmi  nechceli  rokovať  s  p.  Pastírom  ako
starostom, lebo „s ním nebolo reči“. Navyše, vraj vôbec nebolo potrebné dať odstraňovať
potrubia z kanála, ktorým si niektorí občania čerpajú vodu do záhrad. Na uvedené reagoval p.
Pastír, že to nie je pravda. Odpoveď starostky bola, že len cituje to, čo jej bolo povedané a
ona sama nevie posúdiť, kto vraví pravdu a kto nie. 

Poslankyňa JUDr. Smatanová proti návrhu na zapracovanie úľav do VZN argumentovala
tým, že nepovažuje za správne a vhodné, aby obec vytvárala skupinky obyvateľov, ktorým sa
budú poskytovať daňové zvýhodnenia. Zároveň JUDr. Smatanová poukázala na to, že by sa
to týkalo orientačne sumy cca do 15 eur na dôchodcu – platiteľa dane na rok, čo nepovažuje
vzhľadom na služby, ktoré obec zabezpečuje obyvateľom (kosenie verejných priestranstiev
pred nehnuteľnosťami všetkých daňovníkov, finančné a vecné dary poskytované dôchodcom,
jubilantom) za taký benefit, ktorý by významne zmenil ich finančnú situáciu. Taktiež JUDr.
Smatanová uviedla, že pre dôchodcov je určite prínosnejšie ak sa s nimi niekto porozpráva
a vidia, že sa pred ich domami kosí a nie tak ako tomu bolo v minulosti. Podľa nej by malo
obci mimo iné viac záležať aj na podpore a prilákaní mladých ľudí do obce. 

Na uvedené reagoval p. Pastír, že vie, že o ňom hovoria, že stále podporuje dôchodcov,
ale možno je tam práve preto, aby ich podporoval a že si treba uvedomiť, že všetko čo máme
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v obci, máme kvôli nim. Na uvedené reagovala p. Pavleová, že ona si to dobre uvedomuje,
ale že prípadné tvrdosti vyplývajúce zo zákona sa dajú riešiť ustanoveniami internej smernice
„Sociálna  politika  obce“,  ktorá  bude  prerokovávaná  neskôr.  Starostka  obce  zároveň
poznamenala,  že  obec  už  dáva  v  podstate  každému  úľavu  na  miestnom  poplatku  za
komunálny odpad, keďže obec vyberie na poplatku za komunálny odpad cca len polovicu
nákladov na jeho odvoz a uloženie na skládke.  

 Poslankyňa p. Szabóová uviedla, že taktiež nesúhlasí s úľavami.
P.  Pavleová  navrhla,  že  či  by obecné  zastupiteľstvo  nemalo  pouvažovať  o  zriadení

komisie pre ekológiu, keďže v tomto období sú tieto otázky čoraz dôležitejšie.
JUDr.  Smatanová  sa  opýtala,  že  čo  sa  bude  robiť  s  nazbieranými  pneumatikami.

Starostka  odpovedala,  že  pneumatiky  boli  vyzbierané  v  rámci  zapojenia  sa  obce  do
environmentálneho programu, na ktorý vyhradila finančné prostriedky vláda SR. Avšak, ako
sa zistilo neskôr, boli finančné prostriedky pre veľký záujem obcí minuté. V tomto čase sa
čaká na ďalší finančný balík.  

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

z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva predložila návrh opäť prepracovanej
internej smernice č. 3/2008 „Zásady sociálneho rozvoja obce Lipové“, ktorého prerokovanie
bolo z  dôvodu veľkých názorových rozdielov  poslancov presunuté na dnešné zasadnutie.
Pred samotným oboznámením poslancov sa im ospravedlnila, že im pracovný návrh omylom
neposlala. Návrh internej smernice je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanci  postupne prešli  návrh bod za  bodom,  pričom podávali  svoje pozmeňovacie
návrhy. P. Pastír navrhol vyradiť v časti II. v bode 2.2 pri poskytnutí jednorázovej dávke z
dôvodu živelnej  pohromy, zisťovanie príjmu žiadateľa. P. Pavleová zase navrhla upresniť
znenia niektorých ustanovení v bodoch 1.;  2.2.;  2.4. a  3.10, Návrh úprav p. Pavleovej je v
prílohe zápisnice.

Následne p.  Pastír  vyjadril  pochybnosti,  či  obecný úrad postupoval  správne,  keď na
tohoročný deň dôchodcov poskytol miesto vecného daru dar finančný. Podľa neho sa takýto
dar nedá posudzovať z kapitoly “kultúra” ale z kapitoly “sociálna pomoc” a podľa neho sa to
nesprávne účtuje. Veď z tohoto dôvodu prešiel úrad ešte pod jeho vedením k vyplácaniu
vecných  dávok  formou  nákupných  poukazov. Predsedkyňa  kultúrnej  komisie  JUDr.
Smatanová ako i p. Pavleová sa vyjadrili, že takto vyšli v ústrety občanom, keďže väčšina si
už neželá vecné dary ako plachty, posteľné prádlo alebo uteráky a s nákupnými poukážkami
mali  problém,  keďže  mnohí  z  dôvodu  veku  alebo  mobility,  nemajú  možnosť  zájsť  do
obchodov, v ktorých by ich vedeli minúť, a následne ich musia po obci zamieňať za peniaze.
Z  tohoto  dôvodu  kultúrna  komisia  poskytla  miesto  vecného  daru  dar  finančný.  JUDr.
Smatanová sa vyjadrila,  že  darmi  poskytovanými obyvateľom im máme napomôcť a keď
mali mať starosti s uplatnením nákupnej poukážky kultúrna komisia nevidela dôvod prečo by
nemohla poskytnúť dôchodcom finančný dar. Taktiež JUDr. Smatanová uviedla, že potom jej
nie  je  celkom zrejmé  z akého  titulu   boli  v roku  2014 ešte  bývalým vedením vyplácaní
finančné prostriedky „všimné“ pred komunálnymi voľbami. Na margo uvedeného referent
zavolal účtovníčke Obecného úradu v Zemianskej Olči,  s tým, že ako sa to robí u nich. V
Zemianskej  Olči  vecný dar poskytujú napríklad formou nákupných poukazov,  ale  vie,  že
mnohé obce to robia tak ako to urobila tento rok aj obec Lipové, teda formou finančného
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daru.  Navyše  ak  sa  to  zaúčtuje  na  položku  “642014  Príspevok  jednotlivcovi”  a  nie  na
položku “642026 Pomoc občanom v hmotnej núdzi”, tak ako to tiež urobil referent, je to
správne. 

  Pán Pastír sa taktiež ohradil voči vhodnosti vecného daru – šálky s erbom obce, ktorý bol
dôchodcom taktiež poskytnutý. Podľa jeho vyjadrenia sa mu 3 dôchodcovia sťažovali,  že
majú doma plno „hrnčekov“ a že erb musel čítať s okuliarmi. Taktiež poukázal na to, že sa
mu nezdá vhodné, že obec dala hrnček niekomu kto do 3 dní zomrel.  Na tento výrok viacerí
poslanci a starostka obce zareagovali ako za nevhodný a neľudský. Starostka poznamenala,
že či majú teraz neustále čakať, že môže niekto umrieť? 

10.Úprava odmien poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom a 
úprava mzdy starostky obce Lipové od 01.01.2016

Starostka obce, z dôvodu, že raz ročne má obecné zastupiteľstvo prejednať plat  starostu
obce a v prípade návrhu starostky aj rozsah jej pracovného úväzku, a taktiež raz ročne sa
majú poslanci obecného zastupiteľstva môžu vyjadriť, či si želajú vyplácať odmeny v zmysle
internej  smernice   č.  3/2011  Zásady odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva  v
Lipovom a členov jeho komisií, alebo či sa ich zrieknu.

Ako  prvé  začali  poslanci  prerokovávať  úpravu  odmien  poslancov  a  členov  komisií
obecného  zastupiteľstva.  Poslanci  sa  stotožnili  s  názorom  p.  Pavleovej,  že  je  potrebné
upraviť samotné výšky odmien poslancov uvedených v predmetnej smernici, ako i odmien
členov komisií. 

 Poslanci sa zhodli na nasledovných úpravách vyplácaných súm internej smernice v: 
- čl. 2 ods. 1 sa mesačná odmena poslanca stanovuje na výšku =30,- €;
- čl. 4 ods. 1 sa odmena členovi komisie – predsedovi stanovuje na sumu =30,- € za   
  zasadnutie;
- čl. 4 ods. 2 sa odmena členovi komisie – poslancovi stanovuje na sumu =20,- € za   
  zasadnutie.
P. Pastír podotkol, že by ich bolo potrebné spätne doplatiť, čo ostatní poslanci odmietli,

s tým, že stanovili ich účinnosť od 1.1.2016 
Po úprave internej smernice všetci poslanci prejavili pre rok 2016 záujem o vyplácanie

poslaneckých odmien. 
V rámci tohoto bodu, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca Ing. Štefanom Pavlem,

starostka ešte navrhla nové prerozdelenie poslancov medzi komisiami a to nasledovne:
1. ) a.) predseda  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p. Zdenka Pavleová 

b.) členov komisie: a) poslanci: Jana Szabóová 
b) nie poslanci: Ján Belan

    2. ) a.) predseda  Komisie  pre ekonomiku a verejný poriadok  JUDr. Zuzana Smatanová
b.) členov komisie: a) poslanci: Jozef Pastír a Eva Tóthová.

Zároveň poverila funkciou zástupcu starostky obce JUDr. Zuzanu Smatanovú. 

V druhej  časti  poslanci  pristúpili  k rokovaniu ohľadne výšky úväzku starostky obce.
Hneď na začiatku, tak ako už pri schvaľovaní zaradenia tohoto bodu do rokovania, vznikol
spor medzi p. Pastírom na jednej strane a starostkou obce a JUDr. Smatanovou na druhej
strane.  P.  Pastír  trval  na tom,  že  rozsah  úväzku starostu  sa  schvaľuje len  raz,  a  to  pred
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voľbami  pôvodným  obecným  zastupiteľstvom,  tak,  aby  možní  záujemcovia  o  funkciu
starostu,  vedeli do čoho idú, a v priebehu volebného obdobia sa úväzok už nemôže meniť.
Navyše, plat by sa mal upraviť až k dátumu 1. apríla, keďže ešte nebola Štatistickým úradom
SR stanovená výška priemernej hrubej mzdy v NH za rok 2015.

Starostka obce ako aj  JUDr.  Smatanová argumentovali  znením § 11 ods.  4  písm.  i)
zákona o obecnom zriadení, ktoré vraví, že poslanci môžu rozsah výkonu funkcie starostu
upraviť aj počas funkčného obdobia a to na návrh starostu. 

JUDr. Smatanová sa vyjadrila, že na ustanovujúcej schôdzi v 2.1.2015 bolo poslancami
konštatované, že plat starostu bude predmetom jednania poslancov po tom, ako sa starostka
ujme  svojej  funkcie  a po  roku  bude  možné  zhodnotiť,  či  poslanci  za  výkon  funkcie
a výsledky jej  práce  budú  považovať  za  potrebné  navýšiť  jej  plat.  Zároveň  uviedla,  že
výsledky jej  práce možno badať v obci,  prínosom je  aj  využívanie  projektov na podporu
zamestnanosti a taktiež poukázala na to, že starostka venuje značnú časť pracovného času
práve týmto zamestnancom, ktorým sa využitými projektami napomohlo aspoň k dočasnému
zamestnaniu a zmene ich situácie. K tomu sa vyjadrila starostka, ktorá uviedla, že denne trávi
so zamestnancami minimálne 4 hodiny a z tohto dôvodu žiada navýšiť svoj úväzok. Na to
reagovala p. Pavleová, ktorá potvrdila, že obec je oveľa lepšie udržiavaná, „ožila“  a tak je
potrebné upraviť plat starostu. 

Následne,  na  otázku  JUDr.  Smatanovej,  aké  zvýšenie  úväzku  starostka  navrhuje,
starostka uviedla, že na 0,5. 

K tomu sa vyjadril p. Pastír, ktorý povedal, že proti úväzku nemá námietky, ale trvá na
svojom, že úväzok starostu sa nemôže meniť.    

Na návrh starostky, bol teda úväzok starostky upravený na 0,5 FPD a v zmysle zákona
vychádzajúc z posledných údajov o priemernej mzde v NH za rok 2014 (čo je 858,- €), a jej
plat bol upravený na sumu =639,20 €.

  Následne p. Szabóová predniesla svoj návrh, že keď sa už rokuje o výškach odmien
starostky  a  poslancov,  mal  by  dostať  odmenu  aj  referent  obecného  úradu.  Na  uvedené
reagoval p. Pastír, že veď to je vo výsostnej kompetencii starostky obce, na čo ona uviedla,
že v priebehu rokovania v ostatných bodoch mala zámer takúto odmenu navrhnúť. 

11. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2016
Starostka obce požiadala poslancov aby sa vyjadrili  k predloženému návrhu rozpočtu

obce Lipové na rok 2016, ktorý všetci s predstihom dostali. Uvedený materiál bol zverejnený
na oboch úradných tabuliach od 16. novembra 2015. Do konania zasadnutia neboli na obecný
úrad doručené žiadne námietky alebo návrhy občanov. Predložený rozpočet sa navrhuje v
časti bežný rozpočet ako prebytkový v sume 5.500 € s výškou bežných príjmov 93.699 € a s
výškou bežných výdavkov v sume 88.199 €. Zároveň sa navrhuje v časti kapitálový rozpočet
a finančné operácie investičná akcia dovybavenie kancelárie referenta zariadením a už skôr
schválenou modernizáciou verejného osvetlenia v obci v celkovej sume 8.210 €, krytie čoho
sa navrhuje prevodom z rezervného fondu obce v tej istej výške 8.210 €.

K uvedenému starostka uviedla, že na modernizáciu verejného osvetlenia je elektrikárom
p.  Benedekom,  vypracovaná  svetelná  štúdia,  z  ktorou  poslancov  následne  oboznámila.
Jednalo by sa o výmenu všetkých lámp za úsporné lampy, ale zároveň aj ich doplnenie na
všetky stĺpy a tiež o nasvietenie kostola, evanjelickej zvonice a kultúrneho domu úspornými
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svietidlami, pričom by však úspora na spotrebe elektrickej energie bola cca 2.000 €. Štúdia je
v prílohe tejto zápisnice. Tiež oznámila, že tak ako bolo schválené, bola vykonaná výmena
verejného osvetlenia  na osade Rákytie.  Avšak zároveň navrhla doplniť  návrh rozpočtu  v
kapitole  “kultúrny  dom”  o  úpravu  elektrických  rozvodov  a  nainštalovania  separátnych
meračov elektrickej energie pre priestory hostinca, bývalej predajne ako aj ubytovania, tak
aby naďalej  nevznikali  medzi  nájomcami  priestorov  spory  o  výšku  ročných  vyúčtovaní
spotreby elektrickej energie. Následne starostka vyzvala poslancov k vyjadreniu sa k návrhu
rozpočtu. 

P. Pastír uviedol, že nesúhlasí s rozpúšťaním rezervného fondu v takej miere ako sa to
deje  teraz.  Uviedol,  že  rezervný fond nie  je  taký veľký,  a  že  z  čoho sa  bude napríklad
opravovať strecha na budove obecného úradu, ktorá už potrebuje rekonštrukciu. 

Po diskusii  poslancov k rekonštrukcii  verejného osvetlenia  bol  prijatý konsenzus,  že
najprv by sa mali vymeniť svietidlá na existujúcich svetelných bodoch a až neskôr pristúpiť
podľa výsledkov k ich doplneniu.  

P.  Pastír  vyjadril  svoje pripomienky ku kapitole  “Ostatné  kultúrne  služby – činnosť
kultúrnej komisie”. Podľa neho je nárast výdavkov na túto kapitolu oproti predchádzajúcim
rokom neprimeraný a preto žiada o jej celé zníženie o 10%. Navyše, požiadal,  aby sa do
budúcnosti  položka “Vecné dary, pohostenie, strava  počas kultúrno-spoločenských akcií”
neuvádzala ako sumár ale jednotlivo ako “potraviny”, “vecné dary” a “ostatné náklady”, lebo
takto je neprehľadná a nik nevie o aké výdavky sa jedná. 

Ďalej sa p. Pastír  vyjadril,  že podľa jeho zistení sa na obecnom úrade veľmi plytvá,
nedodržuje  sa  zákon  o  rozpočtových  pravidlách  samosprávy,  svojvoľne  sa  vykonávajú
úpravy  rozpočtu,  pričom  zákon  o  rozpočtových  pravidlách  nedáva  starostom  žiadne
splnomocnenie k takémuto konaniu. Vyjadril, že nerozumie, prečo sa robila úprava rozpočtu
21.09.2015, t.j. len tri dni po poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva. A prečo nemohla
táto úprava prejsť normálnym legislatívnym procesom. Na uvedené reagovala starostka, že
zákon nikto neporušil  a neporušuje, lebo o splnomocnení  starostu poslancami k úpravám
rozpočtu sa vraví v § 11 odst 4 písm. b), zákona o obecnom zriadení, k čomu bola vytvorená
interná smernica (1/2008 Zásady finančného hospodárenia obce Lipové). Navyše, úpravy boli
len veľmi malé, len vo výške 514,- € a z dôvodu dovolenky referenta sa nestihli vykonať do
konania pléna. P. Pastír reagoval, že áno, táto smernica existuje, ale že nikdy ním nebola
použitá a navyše sa mu zdá, že výška splnomocnenia do 10% je pre takúto malú obec ako
Lipové neúmerná a že v takomto prípade, môže starosta úplne svojvoľne meniť schválený
rozpočet.  Z  tohoto  dôvodu  navrhuje  zmeniť  výšku  splnomocnenia  na  1%  rozpočtu.  Na
uvedené  reagovali  poslanci,  že  z  uvedenou  zmenou  nemajú  žiaden  problém.  JUDr.
Smatanová sa vyjadrila, že je toho názoru, že starostka nemá čo zakrývať a tak súhlasí s tým,
že sa zníži  znenie smernice platnej od roku 2008 v prerokúvanej časti  na 1%. Taktiež sa
JUDr. Smatanová vyjadrila, že podľa jej názoru bývalé vedenie túto smernicu použilo, lebo
mu to vyhovovalo pri výstavbe betónového ihriska v strede obce.

Následne sa ešte p. Pastír opýtal, čo znamenala úprava rozpočtu na rok 2015, vykonaná
dňa 29.06.2015 v kapitole “Obecný úrad – správa” v časti “Odmeny členov OZ – poslanci”
zo schválených 440 na 880. Táto zmena vraj nebola uvedená v materiáloch, ktoré im boli
pred predmetnou schôdzou zaslané, a keďže na uvedenom pléne nebol, pýtal sa bývalého
poslanca Ing. Pavleho, ktorý mu povedal, že na zasadnutí sa o ničom takom nerokovalo.  V
prvom momente starostka a ani referent nevedeli o akú položku sa jedná. JUDr. Smatanová
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sa  opýtala,  že  či  to  nebola  úprava  vykonaná  až  na  základe  rokovania  počas  samotného
zasadnutia. Keď sa referent ako-tak zorientoval, povedal, že predpokladá, že pôvodne bola
položka  rozpočtovaná  pre  odmeny dvoch  poslancov,  a  úprava  bola  vykonaná  z  dôvodu
zisteného  stavu  k  29.06.2015*  alebo  nedopatrením.  Pán  Pastír  na  základe  už  vyššie
povedaného, požiadal, aby mu boli v budúcnosti vždy zasielané všetky materiály, ako návrhy
tak i schválené znenia. 

Následne sa zopakovali ešte schválené úpravy rozpočtu obce na rok 2016, ktoré vzišli z
prejednávania aj predchádzajúcich bodov a to:

- prepočet tarifného a funkčného platu v kapitole “Obecný úrad – správa” o zvýšenie
platu starostky zo 450 na 639,20 €,

- prepočet odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne z dôvodu zvýšenia
platu starostky a úpravy odmien poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva

- prepočet odmien poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva,
-  navýšenie  kapitoly  “Kultúrny dom”  v  časti  “Rutinná  údržba”  o  700  €  z  dôvodu

vyhotovenia separátneho merania spotreby elektrickej energie v prenajatých priestoroch a
- zníženie celej kapitoly “Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie” o 10%.

12. VZN č. 5/2015 o vyhradení miest a podmienok na umiestňovanie volebných   
plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní

Prijatie tohoto VZN nariadenia vyplýva z § 16 zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej
kampani...  Návrh  bol  na  úradných  tabuliach  zverejnený  od  16.  11.  2015  a  do  konania
zasadnutia neboli na obecný úrad podané žiadne námietky a pripomienky. Žiadne pripomienky
nemali ani poslanci.

 
13. Informačné a organizačné záležitosti

Starostka obce podala poslancom nasledovné informácie:
 a.)  Obec  Lipové  uzavrelo  s  ÚPSVR  v  Komárne  dohodu  na  poskytnutie  finančného
príspevku na zamestnávanie ôsmych uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 01.01.2016 do
30.09.2016, pričom poskytnutý príspevok môže byť maximálne do sumy 18.795,36 € na mzdy
a odvody zamestnancov a 453,20 € na náradie, t.j celkom =18.948,56 €, čo je celkom 95 %
nákladov na uvedený program. Celkové náklady obce sú len 5 % z celkovej ceny práce, t.j.
973,- €. Zamestnanci budú vykonávať takú istú prácu ako tento rok. 

b.)  Požiadala  novú  predsedkyňu  kultúrnej  komisie,  aby  na  najbližšom  zasadnutí
zastupiteľstva predložila plán kultúrnej činnosti na rok 2016.

c.)  Oboznámila  poslancov  s  možnosťou  zapojenia  sa  obce  Lipové  do  vybudovania
strážneho  kamerového  systému,  ktorý  je  teraz  na  100  % hradený  cez  Poľnohospodársku
platobnú  agentúru.  Kamerový systém  by pokrýval  všetky  verejné  priestranstvá  a  budovy.
Poslanci zamietli pripojenia sa obce Lipové do tohoto projektu, keďže nejde len zaobstaranie
tohto systému ale aj o následnú údržbu a zabezpečenie prevádzky.

d.)  Oboznámila  poslancov  s  ďalšími  výzvami  o  poskytnutie  finančných prostriedkov  z
rôznych európskych zdrojov ako na rekonštrukcie ciest, revitalizácie verejných priestranstiev a
námestí a zníženie energetickej náročnosti obecného úradu.

e.)  Oboznámila  poslancov  s  priebehom  a  výsledkami  kontroly  výkonu  štátnej  správy
vykonanou Okresným úradom v Komárne, odborom životného prostredia na úsekoch:

- ochrany prírody, výrubu drevín a náhradnej výsadby,
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- odpadového hospodárstva,
- vodného hospodárstva,
- zabezpečenia dodávky pitnej vody a nakladania s odpadovou vodou,
- vydávania rybárskych lístkov a 
- protipovodňových opatrení. 

f.)  Požiadala  p.  Pavleovú  o  oboznámenie  poslancov  s  plánovanými  kultúrno
-spoločenskými akciami, ktoré nás ešte tento rok čakajú.

g.)  Oboznámila  poslancov o zapojení  sa  obce Lipové do Dátového centra  obci  a miest
Slovenska a o veciach s tým súvisiacich.

h.)  Referent  obce  predložil  poslancom  predpokladaný stav  finančných  prostriedkov  ku
koncu roka, ktorý by mal byť cca 27.400 €, a čo by pri čerpaní z rezervného fondu na nákup
malo-traktora  v  sume  3490  €,  predstavovalo  prebytkové  hospodárenie  obce  vo  výške  cca
2000,- €. Materiál je prílohou zápisnice. Zároveň však požiadal poslancov o možnosť úhrady,
a s tým aj súvisiacej úpravy niektorých položiek v rozpočte, ktoré boli rozpočtované avšak v
nie v dostatočnej  miere (napr. oprava verejného osvetlenia),  alebo sa s nimi počítalo až v
ďalšom období (napr. modernizácia verejného osvetlenia na osade Rákytie, výdavky spojené
zo zapojením obce do programu elektronizácie obcí a miest Slovenska). Výšku presných úprav
však  nevedel  povedať,  lebo  je  ich  potrebné  prepočítať,  čo  by  bolo  však  predložené  na
najbližšom zasadnutí. 

Na uvedené reagoval p. Pastír s tým, že ak peniaze sú, tak tieto náklady treba uhradiť, aby
sa s  nimi  neprechádzalo  do nového roka,  ale  že ako sa pozerá do tohtoročného rozpočtu,
nevidí položky, ktoré by sa na to mohli použiť. Navyše vyjadril pochybnosti, či je možné teraz
robiť  úpravy  rozpočtu.  Referent  odpovedal,  že  napríklad  predpokladá  vyšší  príjem  z
nájomného  za  hrobové  miesta  alebo  nevyužitie  položky  na  zimnú  údržbu  miestnych
komunikácii.  Zmeny rozpočtu  je  možné  robiť,  avšak len  také,  ktoré už  nezvýšia  schodok
hospodárenia obce.

11. Diskusia
V rámci diskusie už nik nevystúpil. 

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

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 28 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predloženú správu

hlavného  kontrolóra  Obce  Lipové  o  vykonanej  kontrole  hospodárenia  Obce  Lipové  za  
obdobie od 31. augusta 2015 do 30. novembra 2015.

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený plán kontroly 
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.

  
Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: --
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k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 29 – 06/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  audítorskú  správu  o  audite  

individuálnej účtovnej závierke Obec Lipové k 31. 12. 2014 bez pripomienok a schvaľuje ju.

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: --

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 30 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom súhlasí s poskytnutím úľav na dani z nehnuteľností 

pre daňovníkov s vekovou hranicou 62 rokov a viac podľa §17 ods. 2 písm. k) a ods. 3 písm 
d.) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré budú zahrnuté vo VZN č. 4/2015,
ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 obce Lipové pri uplatňovaní zákona č. 582/2004 Z.z.

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 1 Proti: 4 Zdržal sa: --

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh VZN č. 4/2015 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 neskorších úprav v znení tak ako bol predložený.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce Lipové VZN zverejniť v obci
obvyklým spôsobom a riadiť sa ním.  

  Zodpovedný: starostka obce
  Termín: Ihneď

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1
 

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom odporúča zmenu systému separovaného odpadu zo
zbierania separovaných zložiek odpadu do veľko-objemových kontajnerov umiestnených v
strede obce na ich zber do plastových vriec a s ich následným odvozom zmluvnou zbernou
organizáciou priamo od rodinných domov.
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Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  zaväzuje  starostku  obce  k  predloženiu  návrhu
nového  systému  zberu  separovaného  odpadu  ako  podmienky  uzavretia  zmluvy  a  jej
následného  zapracovania  do  zmluvy  s  budúcou  zmluvnou  organizáciou  zodpovednosti
výrobcov.

  Zodpovedný: starostka obce
  Termín: 31. marca 2016

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 31 – 06/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  návrh  úpravy internej  smernice  č.  3/2008

Zásady sociálnej politiky obce Lipové, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 49-
12/2008/II dňa 12.12.2008 v znení neskorších noviel s nasledovnými úpravami: 

1.) V článku II. oblasť 1 nahradiť medzi slovami  “iných” a “formulárov” pôvodný text
novým textom “finančných a hmotných nárokov poskytovaných v zmysle platnej legislatívy,
medzi ktoré patrí príspevok na pohreb, usmernenie pri vypĺňaní tlačív a “;

2.) V článku II. oblasť 2 v bode 2.2. v druhom odseku nahradiť text v zátvorke novým
textom v znení: “požiaru, vytopenia, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti”;

3.) V článku II. oblasť 2 v bode 2.2. v tretom odseku vypustiť za slovom Lipové pôvodný
text  spolu  s  čiarkou:  “,  príjem  žiadateľa  a  spoločne  posudzovaných  osôb  nepresahuje  3-
násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom”;

4.) V článku II. oblasť 2 v bode 2.4. v druhej vete vložiť za slovo “poskytnutej” slovo
“finančnej” a 

  5.) V článku II. Oblasť 3 v vložiť na koniec bodu 3.10. text “Tento peňažný príspevok je
možné poskytnúť jednej osobe len raz ročne.”

Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  starostke  zverejniť  nové  znenie  internej  smernice  na
elektronickej tabuli obce a riadiť sa ňou. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 32 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu internej smernicu č. 3/2011 Zásady

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií, ktorá bola
schválená uznesením OZ v Lipovom č. 18-05/2011 dňa 19.09.2011 v znení neskorších noviel
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nasledovne:
- čl. 2 ods. 1 sa mesačná odmena poslanca stanovuje na výšku =30,- €;
- čl. 4 ods. 1 sa odmena členovi komisie – predsedovi stanovuje na sumu =30,- € za   
  zasadnutie;

- čl. 4 ods. 2 sa odmena členovi komisie – poslancovi stanovuje na sumu =20,- € za     
  zasadnutie.
Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  starostke  zverejniť  nové  znenie  internej  smernice  na

elektronickej tabuli obce a riadiť sa ňou. 
2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle čl. 5 ods. 5 internej smernice č. 3/2011

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií,
berie  na  vedomie  prehlásenie  všetkých  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  o
nevzdaní sa vyplácania finančných nárokov v zmysle tejto smernice pre rok 2016. 

3.) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke zapracovať vyššie uvedené úpravy a prehlásenie
poslancov do rozpočtu obce Lipové na rok 2016. 

  
Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 33 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, na návrh starostky podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 6
zákona SNR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov stanovuje pracovný úväzok starostky obce pre
obdobie od 01.01.2016 na 0,50 FPD.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších
predpisov  v rozsahu určenom v bode 1.) tohto uznesenia plat starostky vo výške =639,20 €
mesačne. 

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť toto uznesenia a
riadiť sa ním a zapracovať vyššie uvedené úpravy do rozpočtu obce Lipové na rok 2016. 

Zodpovedná: Starostka obce 
Termín: Priebežne

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 34 – 06/2015
 1.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  nové  zloženie  komisií  Obecného  

zastupiteľstva v Lipovom nasledovne: 
1. ) a.) predseda  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p. Zdenka Pavleová 

b.) členov komisie: a) poslanci: Jana Szabóová 
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b) nie poslanci: Ján Belan
     2. ) a.) predseda  Komisie  pre ekonomiku a verejný poriadok  JUDr. Zuzana Smatanová

b.) členov komisie: a) poslanci: Jozef Pastír a Eva Tóthová.
2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie poverenie starostky vykonávať

funkciou zástupcu starostky obce JUDr. Zuzanou Smatanovou. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

k bodu rokovania č. 11:

Uznesenie č. 35 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený rozpočet obce 

Lipové na rok 2016 ako prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 93.699,-- €
bežné výdavky                                                                                                  93.471,-- €
Bežný rozpočet celkom +/- +      228,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                           8.210,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:          0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       8.210,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/- -   8.210,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       8.210,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                           0,-- €
Finančné operácie celkom +/- +  8.210,-- €

d.) Príjmy celkom:   101.909,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      101.681,-- €
Hospodársky výsledok +/-     228,-- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  na  vykrytie  nákupu  interiérového
vybavenia  kancelárií  obecného  úradu  a  vykonania  modernizácie  verejného  osvetlenia
čerpanie z rezervného fondu obce Lipové a to do výšky =8210,- € v zmysle schváleného
rozpočtu.

3.) Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválený
rozpočet obce Lipové na rok 2016 a riadiť sa ním. 

Schválený  rozpočet  obce  Lipové  na  rok  2016  je  neoddeliteľnou  prílohou  tohto
uznesenia.
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

Uznesenie č. 36 – 06/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, v zmysle § 11 odst 4 písm. b) zákona č. 369/1990 zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje úpravu internej smernicu č. 1/2008
Zásady finančného hospodárenia obce Lipové, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom
č. 49-2/2008/II dňa 12.12.2008 nasledovne:

- v § 9 odst 3 sa suma “10 %” nahrádza sumou “1 %”.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zverejniť upravenú smernicu a riadiť

sa ňou. 
  

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 12:

Uznesenie č. 37 – 06/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený návrh VZN č.

5/2015 o vyhradení miest  a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebných kampaní. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zverejniť schválené VZN a riadiť sa
ním. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 13 písm. h:

Uznesenie č. 38 – 06/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  úhradu  nutných  alebo  nedostatočne

rozpočtovaných  nákladov,  nákladov  vzniknutých  na  opravu  verejného  osvetlenie,
modernizáciu  verejného  osvetlenia  na  osade  Rákytie,  výdavkov  na  zapojenie  sa  obce  do
programu elektronizácie miest a obcí Slovenska – programové vybavenie, a prípadnú opravu
plynového kotla na obecnom úrade a schvaľuje vykonať príslušnú úpravu rozpočtu na rok
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2015  rozpočtovými  opatreniami  v  zmysle   §  14  ods.  2  a  3  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby boli využité len rozpočtované položky,
ktoré už nebudú v roku 2015 použité a zároveň nebude negatívne zmenený už rozpočtovaný
hospodársky výsledok obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zverejniť upravený rozpočet obce
Lipové  na  rok  2015  a  predložiť  poslancom na  najbližšom  zasadnutí  zoznam  vykonaných
zmien. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 7. decembra 2015 

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

Overovatelia: .................................................................................................................................

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

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Oznámenie Ing. Štefana Pavleho o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
3.            Sľub poslankyne Evy Tóthovej
4.  Námietky p. Pastíra k podaným informáciám
5.   Uznesenia z 5. zasadnutia OZ v Lipovom
6.  Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra za obdobie od 

31.08.2015 do 30.11.2015
7.  Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
8.  Audítorská správa o individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014
9.  Návrh VZN č. 4/2015 ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad formou úplného znenia VZN č. 1/2011 s 
zvýraznenými úpravami

10.  Žiadosť p. Pastíra o poskytnutie informácie ohľadne výšky niektorých daní
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11.  Prehľad dane z nehnuteľností 
12.  Schválené znenie VZN č. 4/2015 ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  
13.  Schválené úplné znenie VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad
14.     Návrh internej smernice č. 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové
15.  Návrh úprav textov v návrhu úpravy internej smernice č. 3/2008 (Zd. Pavleová)
16.  Schválené znenie internej smernice č. 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové
17.  Odvolanie rozhodnutia zrieknuť sa odmien poslanca OZ Lipové – Smatanová
18.  Odvolanie rozhodnutia zrieknuť sa odmien poslanca OZ Lipové – Pavleová 
19.  Poverenie JUDr. Zuzany Smatanovej k výkonu funkcie zástupkyne starostky
20.  Svetelná štúdia Karola Benedeka k modernizácii verejného osvetlenia obce Lipové
21.  Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2016
22.  Návrh rozpočtu kapitoly kultúra po položkách a kultúrno-spoločenských akciách s 

počtami detí, matiek a dôchodcov
23.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2016
24.   Zoznam vykonaných úprav rozpočtu obce Lipové k 21.09.2015
25.      Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2016
26.  Upravená interná smernica č. 1/2008 Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové
27.  Návrh VZN č. 5/2015 o vyhradení miest a na umiestňovanie volebných plagátov na

verejných priestranstvách počas volebných kampaní
28. Schválené VZN č. 5/2015 o vyhradení miest a na umiestňovanie volebných plagátov

na verejných priestranstvách počas volebných kampaní
29.  Vývoj pohybu finančných prostriedkov do 31.12.2015

Poznámka k bodu 11:
Na základe zisťovania  ohľadne  úpravy rozpočtu k 29.06.2015 bolo zistené  že položka  „Obec -  Odmeny
členov OZ - poslanci“  o =440,- € na sumu =880,- €, bolo vykonané z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu vo
februári 2015 neboli do tejto položky zahrnuté odmeny zástupcu starostu za obdobie 01.10.2014 do 02.01.2015
celkom v sume 155 €, obdobne ako v položkách „Obec - Tarifný a funkčný plat starostu a zamestnancov
(Bežné mzdové náklady roka + odstupné)“ a  „Obec - Odmeny zamestnancov“  neboli zohľadnené sumy
odvodov do ZP a SP z mzdových nákladov z odstupného a odmeny za aktualizáciu  a údržbu web-stránky obce
Lipové z roku 2014, ktoré boli uhradené v roku 2015.
Položka „Obec - Odmeny členov OZ - poslanci“ bola tiež upravená o sumu 285 €, čo predstavovalo sumu
odmien tých členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorý sa nevzdali vyplácania poslaneckých odmien (v
počte 2 poslanci a 1 nie poslanec). Výška tejto sumy bola odhadnutá podľa počtu zasadnutí oboch komisií do
dňa konania zasadnutia 29.06.2015.   
O  uvedenej  potrebe  úpravy  rozpočtu  v  tejto  položke  sa  došlo  až  po  odoslaní  návrhu  úpravy  rozpočtu
poslancom. 
Predmetný návrh tejto úpravy bol však na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2015 spomenutý, avšak
len zbežne čo sa neskôr ukázalo ako chyba. 
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