
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 22. februára 2016

č. 7/2016

V Lipovom, 22. februára 2016

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 22. februára 2016
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Richard Nagy, hlavný kontrolór
Neospravedlnení: ---
Program   :

 1.)  Otvorenie
2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie

4.) Kontrola plnenia uznesení

5.)  Informácia o 3. úprave rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle uznesenia 38-
06/2015

6.) Predbežná informácia o stave hospodárenia obce Lipové k 31.12.2015

7.) Návrh 1. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016 

8.) Úprava internej smernice č. 3/2011 „Zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií

9.) Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2016

10.) Informačné a organizačné záležitosti

11.) Diskusia

12.) Schválenie uznesení

13.) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu:

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

Kovácsová. 
Z  dôvodu  vzdania  sa  mandátu  poslankyňou  Janou  Szabóovou,  požiadala  starostka

náhradníčku,  p.  Evu Kašičkovú,  aby zložila  sľub poslanca.  Následne p.  Kašičková zložila
predpísaným spôsobom sľub poslanca. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Skonštatovala,  že  prítomnosťou  všetkých  piatich  poslancov  je  obecné  zastupiteľstvo

uznášaniaschopné.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Belan a za overovateľov p. Eva Tóthová a p.

Eva Kašičková. K určeniu poradia overovateľov namietal p. Pastír s tým, že po p. Pavleovej by
mal nasledovať on.

Starostka požiadala poslancov o súhlas s nahrávaním zasadnutia na diktafón. Voči tomuto
nemali poslanci žiadne námietky.  
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Ešte pred schválením programu vyjadril p. Pastír svoje rozhorčenie, že mu neboli zaslané
ním požadované materiály. Uviedol, že ráno v deň, keď ich hľadal na webovej stránke obce,
kde  mali  byť  podľa  pozvánky  umiestnené,  neboli  a  objavili  sa  tam  až  večer,  keď  mu
informáciu podal správca stránky, p. Gruber. Vyjadril svoj názor, že správca manipuloval so
zverejnenými údajmi a že sa spojil s ostatnými proti nemu. Z tohoto dôvodu žiada materiály, o
ktorých sa bude na zasadnutiach rokovať, zasielať jemu vždy vopred v elektronickej forme. S
uvedenými námietkami poslanci, ako aj starostka a referent nesúhlasili s tým, že predmetné
materiály boli na stránke zverejnené 2 týždne a každý k nim mal prístup. 

Následne poslanci schválili program zasadnutia tak ako bol uvedený v pozvánke.  

3. Interpelácie
V tomto bode interpeloval starostku p. Pastír s nasledovnými otázkami: 
 Prečo nebol  v pozvánke na ostatné plénum uvedený bod o úprave úväzku starostky,

keďže takto nemal príležitosť sa pripraviť?
 Prečo nebolo na poslednom zasadnutí hlasované o zmene programu?
 Prečo nebolo hlasované o rekonštrukcii komisií obecného zastupiteľstva?
 Vyjadril  námietky  voči  dĺžke  času  napísania  zápisnice  z  posledného  zasadnutia  (5

týždňov  keď  by mala  byť  za  10  dní  –  otázka  na  zapisovateľa),  jej  rozsahu  a  znenia  jej
uznesení. Z tohto dôvodu žiada v materiáloch o predkladanie textácie budúcich uznesení. 

 Vyjadril  svoj nesúhlas so znením zápisnice v bode ustanovenia zástupkyne starostky,
keďže podľa neho, p. Kovácsová na zasadnutí ustanovila za zástupkyňu p. Zdenku Pavleovú a
a nie JUDr. Smatanovú, ktorá je uvedená v zápisnici.

 Na niektoré otázky reagovala starostka nasledovne: 
  Zápisnica  bola  zapisovateľom  napísaná  v  termíne,  a  však  nebola  hneď  podpísaná

overovateľkami,  keďže mali  viacero pripomienok a zápisnica sa podľa toho upravovala čo
predĺžilo termín pre jej uverejneniu. (uznesenia boli podpísané a uverejnené v termíne 10 dní
od konania zasadnutia). Na uvedené namietal p. Pastír, že overovatelia majú len buď podpísať
alebo nepodpísať  napísanú zápisnicu.  Ďalej  starostka  povedala,  že  proti  skráteniu  rozsahu
zápisnice nenamieta. Na výčitky k vedeniu schôdze povedala, že si nie je vedomá nejakých
zámerných nesprávností avšak vyjadrila svoje počudovanie, že ak si p. Pastír všimol nejaké
chyby, prečo ju na ne neupozornil hneď, veď je vo funkcii len rok a nie je možné, aby vedela
všetko úplne bezchybne, ale že takto sa jej zdá celá kritika veľmi účelová.  

 K spochybneniu určenia zástupkyne starostky povedala, že v žiadnom prípade nepoverila
funkciou p. Pavleovú ale JUDr. Smatanovú, čo dosvedčili i ostatní poslanci. 

 Keďže p. Pastír  trval na svojich tvrdeniach, padli  návrhy, že nech sa teda hneď tam
namieste prehrá zvukový záznam z predchádzajúceho zasadnutia. Napokon sa prijal úzus, že
poslancom bude doručená nahrávka na USB kľúči.  

4. Kontrola plnenia uznesení
Na ostatnom zasadnutí  boli  prijaté hlavne uznesenia,  ktorými poslanci schvaľovali  resp.

neschválili  alebo brali  na vedomie niektoré materiály.  Okrem toho bola starostka poverená
rokovať o úprave spôsobu separovaného zberu. Starostka uviedla, že obec Lipové podpísala
zmluvu o budúcej zmluve na likvidovanie separovaného odpadu z organizáciou zodpovednosti
výrobcov obalov (Natur Pack, a.s.).  Tiež prebehlo pracovné rokovanie so zástupcom firmy
.A.S.A Slovensko,  s.r.o.  Starostka predložila  zástupcovi  firmy svoje požiadavky na zmenu
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systému ako aj na zväčšenie rozsahu separovaných položiek o zber akumulátorov a batérií,
motorového  ako  aj  jedlého  oleja,  pneumatík  a  elektroodpadov.  Keďže  niektoré  naše
požiadavky nepatria pod rozsah zmluvy s firmou Natur-Pack, a.s., bude si ich obec nútená
uhrádzať sama. Tohoto času starostka čaká na cenovú ponuku firmy .A.S.A. Slovensko, s.r.o..
K tomuto bodu pripomenul p. Pastír povinnosť obce vypracovať a prijať aj nové VZN o zbere,
separovaní a likvidácii odpadu. Starostka odpovedala, že o povinnosti vie, a že na uvedenom
sa bude pracovať tak, aby bolo včas schválené, t.j. do 30. júna 2016.

5. Informácia o 3. úprave rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle uznesenia 38-06/2015
S 3. úpravou rozpočtu obce Lipové na rok 2015 oboznámil poslancov referent obecného

úradu, p. Belan. Úprava bola vykonaná na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 38-
06/2015. Pričom Príjmová časť rozpočtu sa navyšuje o 3.032 € z 89.078 € na 92.110 € a
výdavková časť sa navyšuje o sumu 657 € zo sumy 89.078 € na 89.735 €, čo znamená, že
rozpočet bude prebytkový v sume 2.375 €. Predloženú správu vzali poslanci na vedomie.
Upravený rozpočet je prílohou tejto zápisnice.

6. Predbežná informácia o stave hospodárenia obce Lipové k 31.12.2015
Následne referent predložil poslancom predbežnú informáciu o stave hospodárenia obce

Lipové za rok 2015. Obec Lipové skončila rok 2015 s prebytkom 2.194,96 € a zo zostatkom
finančných prostriedkov v sume 31.209,09 €, čo by mal byť zostatok RF pre rok 2016 po
schválená záverečného účtu v termíne do 30.06.2016. Predložená informácia, ktorú poslanci
vzali na vedomie, je prílohou tejto zápisnice.

Na základe pripomienky p. Pastíra sa zhodlo, že obecný úrad bude každoročne na prvom
zasadnutí po 30.06.2016 predkladať čiastkové hodnotenie plnenia rozpočtu za prvý polrok
bežného roka.

7. Návrh 1. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016 
Návrh 1. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016 vychádza hlavne zo skutočností,

ktoré v decembri 2015 ešte neboli  známe ako sú vyúčtovania energií za rok 2015, výška
niektorých decentralizačných dotácií,  výška zálohových platieb  za  energie  pre  rok  2016,
zníženie výmeru dane z nehnuteľností na rok 2016 o preplatok dane v roku 2015 a iných,
vtedy neznámych skutočností, ktoré ovplyvnia hospodárenie obce v roku 2016. Tiež sa do
návrhu zaradilo čerpanie z RF na zaobstaranie dvoch meračov spotreby plynu v prenajatých
priestoroch  kultúrneho  domu.  Čerpanie  je  navrhnuté  z  dôvodu  preplatku  na  dani  z
nehnuteľností  v roku 2015, lebo tieto prostriedky, ktoré mali  byť príjmami bežného roka
2016 sú pre rok 2016 prostriedkami už viazanými v rezervnom fonde obce. Merače spotreby
elektrickej energie v týchto priestoroch sú už nainštalované. Upravený rozpočet sa navrhuje
ako vyrovnaný so  stranou príjmov  ako aj  výdavkov v  sume 102.630 eur.  Presné  znenie
úpravy spolu s odôvodnením zmien je v prílohe zápisnice. 

8. Úprava internej smernice č.  3/2011 „Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií

Úpravu  internej  smernice  č.  3/2011  v  takom  krátkom  čase  po  poslednej  úprave
zdôvodnila starostka tým, že vtedy sa zabudlo na úpravu výšky odmeny zástupcu starostky a
podľa  jej  názoru  by  sa  táto  odmena  mala  nejakým spôsobom  diferencovať  od  odmien
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ostatných poslancov a či už zvýšením pravidelnej odmeny alebo určenia navŕšenej odmeny
len  za  čas  skutočného  zastupovania.  Následne  sa  poslanci  zhodli  na  úprave  pravidelnej
odmeny o sumu 10 eur na sumu 40, eur za mesiac. 

V rámci tohto bodu starostka požiadala novú poslankyňu o vyjadrenie sa, či sa vzdáva
alebo nevzdáva poberania pravidelnej mesačnej odmeny. P. Kašičková sa vyjadrila, že bude
postupovať tak ako ostatní poslanci, teda že sa odmien nevzdáva. 

Tiež navrhla, aby bola p. Kašičková zaradená do kultúrnej komisie miesto p. Szabóovej.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.

9.  Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2016
 Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2016 poslancom predložila predsedkyňa komisie
p.  Pavleová.  Plán  činnosti  je  prílohou tejto  zápisnice.  Na rok 2016 sa plánuje realizácia
13tich  kultúrno  -  spoločenských  akcií  pričom  termíny  sú  len  predbežné  a  budú
konkretizované komisiou v priebehu roka.  P. Pastír navrhol, či by komisia nepouvažovala o
ohňostroji  počas  Silvestra.  Starostka  zase  navrhla,  či  by  sa  v  budúcom  roku  nemohli
realizovať fašiangové slávnosti spolu so zabíjačkou. 

10. Informačné a organizačné záležitosti
Starostka obce podala poslancom nasledovné informácie:

 a.)  o zmene autobusových spojov v roku 2016. Presun posledného spoja z obce zo 16,20
hod. na 15,10 hod. pri zachovaní ich počtu;

b.)  o prejavenom záujme niekoľkých občanov o urnové miesta. Navrhla poslancom, aby
pouvažovali nad možným riešením tejto požiadavky – vymedzenie časti cintorína len pre urny,
výstavba urnových stien alebo iným spôsobom. P. Pastír navrhol vytvoriť chodník kolmý na
doterajší cintorínsky chodník a to z dôvodu, že sa blíži čas, kedy sa bude musieť pristúpiť k
zmene orientácie hrobov.

11. Diskusia
V rámci diskusie už nik nevystúpil. 

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

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 39 – 07/2016
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predloženú 1. úpravu rozpočtu obce Lipové

na rok 2016 ako rozpočet vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 93.789,-- €
bežné výdavky                                                                                                  93.789,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-               0,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                           8.841,-- €   
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z toho: z prebytku bežného rozpočtu:          0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       8.841,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/- -   8.841,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       8.841,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                           0,-- €
Finančné operácie celkom +/- +  8.841,-- €

d.) Príjmy celkom:   102.630,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      102.630,-- €
Hospodársky výsledok +/-          0,-- €

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje na vykrytie nákupu 2 meračov spotreby
plynu do miestností kultúrneho domu čerpanie z rezervného fondu obce Lipové a to do výšky
=631,- € v zmysle schválenej úpravy rozpočtu obce na rok 2016.

3.) Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje  starostke  obce  riadiť  sa  schválenou  1.
úpravou  rozpočtu obce Lipové na rok 2016. 

Schválená 1. úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2016 je neoddeliteľnou prílohou tohto
uznesenia.

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. 40 – 07/2016
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 
nasledovne:

-  čl.  3  ods.  1  sa  mesačná  odmena  poslanca  povereného  zastupovaním  starostu  –
zástupcovi starostu, stanovuje na výšku =40,- € s účinnosťou od 01.03.2016

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke riadiť sa upraveným znením internej smernice. 
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 poslankyne Evy Kašičkovej o nevzdaní sa vyplácania finančných
nárokov v zmysle tejto smernice pre rok 2016. 

  Zodpovedný: starostka obce
  Termín: Ihneď
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Hlasovanie z 5 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
 

Uznesenie č. 41 – 07/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje zaradenie poslankyne p. Evy Kašičkovej ako

členky Komisie  pre kultúrne a sociálne záležitosti  zriadenej  pri  Obecnom zastupiteľstve  v
Lipovom.

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

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 42 – 07/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.) schvaľuje predložený plán činnosti kultúrnej komisie zriadenej OZ obce Lipové na

rok 2016 bez pripomienok
b.) a ukladá akcie v ňom obsiahnuté realizovať podľa časového rozvrhu plánu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne

  
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, 22. februára 2016 

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

                      p. Eva Kašičková v.r. p. Eva Tóthová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Oznámenie p. Jany Szabóovej o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
3.            Sľub poslankyne p. Evy Kašičkovej
4.  Žiadosť p. Pastíra o informáciu spolu s odpoveďou R. Grubera
5.   Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ v Lipovom
6.  Rozpočet obce Lipové na rok 2016 – 3. úprava
7.  Stav hospodárenia Obce Lipové za rok 2015 – predbežná informácia
8.  Návrh 1. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016
9.  1. úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2016
10.  Interná smernica č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva

v Lipovom a členov jeho komisií – po úprave
11.  Plán činnosti kultúrnej komisie pre rok 2016 
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