
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 13. júna 2016

č. 9/2016

V Lipovom, 13. júna 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 13. júna 2016
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Zdenka Pavleová a Eva Tóthová
Neospravedlnení: ---
Program   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za rok 2015

6. Schválenie úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016

7. Schválenie VZN obce Lipové č. 1/2016 o odpadoch

8. Informácia o internej smernici č. 1/2016 o registratúrnom poriadku 
Obecného úradu v Lipovom

9. Informačné a organizačné záležitosti 

10. Diskusia

11. Schválenie uznesení

12. Ukončenie

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

Kovácsová.  Konštatovala,  že  prítomnosťou  troch  poslancov,  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  požiadala  poslancov  o  schválenie  resp.  o  doplnenie  programu  zasadnutia.

Následne poslanci schválili program bez pripomienok. 
Ako overovatelia boli určení poslanci Jozef Pastír a JUDr. Zuzana Smatanová. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie p.  Pastír len podotkol,  že ako si všimol, už dlhšiu dobu nebola na

zasadnutí prednesená žiadna správa hlavného kontrolóra.
Na  uvedené  zareagovala  starostka  s  tým,  že  si  je  toho  vedomá,  a  zároveň  požiadala

hlavného kontrolóra o jej predloženie na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať v septembri
2016. 

Tiež pripomenula, že na budúcom zasadnutí bude predložená správa o hospodárení obce za
1. polrok 2016, tak ako bolo dohodnuté na predošlom zasadnutí.
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4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka zhodnotila plnenie uznesení z predošlého zasadnutia.
Na predchádzajúcom, mimoriadnom zasadnutí sa ako prvé schválila investičná činnosť firmy

Darec, a.s., ktorá v našej obci plánuje vybudovať vo svojom areály zberne druhotných surovín
pálenicu, čím by sa mala mimo iné aj zvýšiť zamestnanosť občanov obce. 

Ako druhé bolo schválenie PHSR obce Lipové, čo však bolo nesprávne, keďže obec mala
schváliť, resp. odsúhlasiť len posunutie vypracovaného PHSR na posúdenie na Okresný úrad v
Komárne, odbor životného prostredia a tiež na VÚC Nitra. Uvedený omyl vznikol chybou v
komunikácii medzi obecným úradom a spracovateľom. Starostka týmto požiadala poslancov o
opravu predmetného uznesenia, t.j. uznesenia č. 44-08/2016. Zároveň predložila poslancom aj
samotný materiál a však z dôvodu rozsiahlosti ho vyžiada aj v elektronickej forme a poslancom
ho zašle. 

Tretím uznesením schváleným na ostatnom zasadnutí, bolo vzatie na vedomie rozpočtu na
rok 2018 v rámci trojročného rozpočtu, za ktorý bol určený schválený rozpočet na rok 2016
bez investičných zámerov a čerpania z  rezervného fondu obce.  Trojročný rozpočet  obecné
zastupiteľstvo berie len na vedomie.

5. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za rok 2015
Záverečný účet obce Lipové za rok 2015 bol spolu s Výročnou správou obce Lipové za rok

2015  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  dňa  27.  05.  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. Schválenie úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016
Návrh úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa

27.  05.  2015,  čím boli  splnené  zákonne  podmienky.  Do  konania  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva neboli k nemu 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 podrobný 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 vyplynulo z upresnenia výšky dane z nehnuteľností a uzavretia dohody s
ÚPSVR v Komárne o dobrovoľníckej činnosti na 6 mesiacov. Z vyššie uvedeného sa rozpočet
na rok 2016 upravuje ako vyrovnaný v nasledovných sumách:

- bežné príjmy: 95.815 €
- kapitálové príjmy:          0 €
- finančné príjmové operácie                          8.841 €
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Príjmy celkom:    104.656 €

- bežné výdavky 94.855 €
- kapitálové výdavky:            8.841 €
- finančné výdavkové operácie                               0 €
Výdavky celkom:    104.656 €
Prebytok (+)/ schodok (-):         –  €

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

Pán Pastír záverom podotkol, že v budúcnosti by sa pri konštruovaní rozpočtov malo
počítať  s  rezervami,  aby sa  rozpočet  nemusel  upravovať  každú  chvíľu  pri  akomkoľvek
najmenšom prečerpaní položky. S uvedeným súhlasil referent  obecného úradu s tým, že v
budúcnosti sa bude obecný úrad snažiť podľa tohto riadiť, aj keď v prípade malých obcí, ako
je i naša, je to problém, lebo z dôvodu výšky príjmov, je na pokrytie všetkých plánovaných
výdavkov, potrebné prepočítavať všetky položky čo najpresnejšie podľa východísk.

7. Schválenie VZN obce Lipové č. 1/2016 o odpadoch
V zmysle nového zákona o odpadoch, ktorý zavádza nový systém separovaného zberu,

sú obce povinné tento zákon premietnuť do svojich všeobecne záväzných nariadení, ktorými
riadia odpadové hospodárstvo na svojich územiach. 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.05.2015.  Do  konania zasadnutia
obecného zastupiteľstva neboli k nemu doručené žiadne pripomienky. Návrh bol tiež zaslaný
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva k oboznámeniu sa s ním. Návrh vychádzal zo
vzorového  VZN-ka,  ktoré  prostredníctvom aj  firmy Natur-Pack  a.  s,  rozosielalo  obciam
ZMOS. 

V následnej diskusii poslanci vyjadrili viac menej súhlas s celým predloženým návrhom.
Pán Pastír navrhol na zvýšenie efektivity zberu separovaného zberu plastov a skla do VZN-ka
zapracovať a následne aj zazmluvniť s organizáciu zodpovednosti výrobcov, t.j. Natur-Pack
a.s.,  s ktorou má obec Lipové podpísanú zmluvu, dodanie ďalších plastových kontajnerov
(nádob na smeti) resp.  plastových vriec na separovaný zber plastov a skla do domácností,
ktoré  by firma .A.S.A.  Slovensko,  s.r.o.,  ktorá  zabezpečuje fyzický zber  odpadu  v obci,
vyberala priamo od občanov napríklad v mesačnom intervale. Tiež upozornil na vzájomne si
odporujúce ustanovenia o úhrade nádoby na smeti pri jej zaobstaraní. 

Na uvedené starostka povedala, že v tento týždeň sa má stretnúť s predstaviteľom firmy
Natur-Pack a.s.,  a bude sa snažiť uvedené požiadavky zahrnúť do zmluvy, ktorú má obec
uzavrieť  s  uvedenou  firmou.  Tiež  bude  žiadať  o  navýšenie  počtu  veľkoobjemových
kontajnerov  na  plasty a  sklo.  K uvedenému tiež  poznamenal  referent,  že  VZN  treba  v
príslušnej časti,  ktorá  hovorí o  spôsobe zberu separovaného zberu obalov (plastov,  skla a
papiera), doplniť i o zber viacvrstvových obalov (tetrapack), keďže v návrhu zmluvy, ktorú
dostal obecný úrad, tento zber je zahrnutý, aj keď sa týka o dobrovoľný zber.

Starostka sa tiež dotkla zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Vo VZN-ku sa uvádza,
že občania dostanú kompostéry, ktorých zaobstaranie sa plánuje spoločnou žiadosťou obcí
združených v  MAS Dolný Žitný ostrov.  V  tomto  čase  sa  čaká  na  vypísanie dotačného
programu. Podľa referenta sa však, v zmysle zákona, účinnosti niektorých ustanovení VZN
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odkladá do termínu po 01.01.2017, čo je aj uvedené v samotnom VZN-ku.
Vo VZN-ku, je tiež uvedené, že obec Lipové nezavádza zber kuchynského odpadu, čo

však je potrebné zdôvodniť, v našom prípade sa navrhuje zozbieraním čestných prehlásení
minimálne  od  50%  domácností,  že  si  kuchynský  odpad  likvidujú  samé  a  to  buď
kompostovaním alebo skrmovaním domácimi hospodárskymi zvieratami. Napokon bolo ešte
navrhnuté, aby sa vypracoval skrátený výpis z navrhovaného VZN-ka, s uvedenými právami a
povinnosťami,  ktoré  z  neho  pre  občanov  vyplývajú,  a  ktorý  by  sa  doručil  všetkým
domácnostiam.  

Napokon sa poslanci dohodli, vykonať v predloženom návrhu VZN nasledovné úpravy:  
1.) V § 14 sa vynecháva odst. 3 a nasledujúce odseky 4; 5 a 6 sa menia na odseky 3; 4 a 5.

 2.) V § 18 ods. 1 písm a.) v časti II. sa vynecháva text za druhou pomlčkou
3.) V § 18 ods. 1 písm b.) v časti II. sa v texte za druhou pomlčkou za slovo „intervalom“

vkladá  nasledovný  text:  „1  alebo  2-krát  za  mesiac  podľa  skutočnej  potreby  zistenej  v
skúšobnom období alebo jedna 120 l plastová nádoba na domácnosť s vývozným intervalom 1
alebo 2-krát za mesiac podľa skutočnej potreby zistenej v skúšobnom období s perspektívou
zavedenia do roku 2020 „

4.) V § 18 ods. 1 písm b.) sa za časť VI. vkladá časť VII. s nasledovným textom: „Do žltých
plastových  kontajnerov  sa  vykonáva  tiež  zber   obalov  a  neobalových  výrobkov  z
viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa
zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) – O.  Do VKM patria:
viacvrstvové  obaly  od  mlieka  alebo  džúsov,  smotany  a  iných potravinárskych  výrobkov,
kozmetiky.“

5.) V § 18 ods. 1 písm c.) v časti II. sa v texte za druhou pomlčkou za slovo „intervalom“
vkladá  nasledovný text:  „1  alebo  2-krát  za  mesiac  podľa  skutočnej  potreby  zistenej  v
skúšobnom období alebo jedna 120 l plastová nádoba na domácnosť s vývozným intervalom 1
alebo 2-krát za mesiac podľa skutočnej potreby zistenej v skúšobnom období s perspektívou
zavedenia do roku 2020.“

8. Informácia o internej smernici č. 1/2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu v 
Lipovom

Referent  obecného úradu v krátkosti  oboznámil poslancov s povinnosťou prijať novy
registratúrny  poriadok  obecného  úradu,  ktorá  vyvstala  so  zmenou  príslušných zákonov.
Registratúrny  poriadok  je  interná  smernica,  ktorá  rieši  spôsob  tvorby,  nakladania,
uschovávania  a vyraďovania spisov verejnej správy a samosprávy.  Smernica bola vytvorená
úpravou vzorovej smernice, ktorú obciam poskytol Archív v Komárne a tohto času je i jemu
postúpená na posúdenie. Keďže však smernica má byť účinná od 01.07.2016, je predložená na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.  K uvedenému návrhu, ktorý bol poslancom doručený
pred konaním zasadnutia, nemal nik žiadnu pripomienku. 

9. Informačné a organizačné záležitosti
Starostka oboznámila poslancov s nasledovnými skutočnosťami:

1.)  Obec  Lipové  na  základe  dohody  s  ÚPSVR  v  Komárne  o  dobrovoľníckej  činnosti
zamestnáva dvoch uchádzačov o zamestnanie, a to p. Dávida Nagya a Ján Kašičku. V zmysle
uvedenej dohody poskytne ÚPSVR obci príspevok v sume 81 € na uchádzača a mesiac, ktorý
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sa môže použiť na nákup náradia alebo ochranných pracovných pomôcok.  Pre uvedených
dvoch dobrovoľníkov.
2.) Obec dostala dotáciu v rámci Programu obnovy obcí v sume 5000 €, ktorá je zameraná na
obnovu  alejí.  V  našom prípade  to  bude  na  obnovu  čerešňovej  aleje  popri  štátnej  cesty
Zemianska Olča – Lipové. V rámci tohto programu budú  priamo pred obcou vysadené tiež
lipy a  pri platane,  ktorý má byť ošetrený arboristom,  bude osadené lavička a  informačná
tabuľa. Tiež bude zakúpený krovinorez. Tohoto času prebiehajú výberové konania na nákup
krovinorezu, vyhotovenie lavičky a informačnej tabule a nákup sadeníc čerešní a líp. 
3.) Obec Lipové tiež požiadala NSK o poskytnutie dotácie na kultúru a šport  a na rozvoj
cestovného  ruchu.  K  súčasnému  dňu  NSK  rozhodol  o  poskytnutí  dotácie  na  podporu
cestovného ruchu v sume 1800 eur a v tomto čase sa čaká na vrátenie obcou už podpísanej
dohody. V rámci tejto žiadosti bude vybudované malé mólo na miestnom kanáli a zakúpené
dvoje veslíc.
4.)  Starostka  zopakovala  ešte  raz  informáciu o  zámere  obstarania  kompostérov  v  rámci
žiadosti MAS Dolný Žitný ostrov.
5.) Na základe ostatného pohrebu (Vojtech Lovas) pripomenula poslancom zámer vybudovať
na miestnom cintoríne miesto pre uloženie urien. V rámci tohto bodu predložil p. Pastír, tak
ako to  sľúbil už skôr,  svoj návrh (v prílohe) na zriadenie urnových miest.  Povedal, že je
viacero možností riešenia tejto veci, ako napríklad vybudovania steny, do ktorých by boli urny
vkladané, ale podľa neho, najlepším riešením pre našu obec by boli vybetónované horizontálne
plochy na oboch krajoch cintorína s otvormi pre urny, na ktoré by sa mohli následne položiť
náhrobné kamene. Starostka navrhla, žeby sa uvedený zámer mohol zrealizovať v budúcom
rozpočtovom období.

6.)  Starostka  podala  poslancom  krátku  informáciu  o  prebiehajúcej  výmene  a  modernizácii
verejného osvetlenia v obci. Na uvedené zareagoval p. Pastír, že by sa pri výmene malo dbať
okrem iného i na intenzitu osvetlenia, ktoré je podla neho príliš veľká a že sa tým v obci
zvýšil svetelný smog. Starostka odpovedala, že uvedené si uvedomuje a že už aj jednala s p.
Benedekom, ktorý jej povedal, že intenzita osvetlenia by sa mala časom sama znížiť.
7.)  Starostka  požiadala  poslancov,  aby sa  zamysleli,  ako  riešiť  problém nedokončeného
multifunkčného  športového  ihriska.  Informovala  poslancov,  že  dostala  informáciu,  že  je
možné  osloviť niektoré  stavebné vysoké  školy o  vypracovanie návrhov na  úpravu  tohto
verejného priestranstva ako školského zadania pre ich študentov architektúry.

10. Diskusia
V rámci diskusie vystúpil p. Pastír s otázkou, týkajúcou sa početnosti autobusových spojov

do našej obce. Myslel hlavne na nahustené spoje s príchodom do obce o 13,25; 14,20 a 15,10.
Podľa neho, ale aj podľa iných občanov, je to zbytočné a nevyhovujúce, keďže po poslednom
termíne sa nevedia dostať na neskorší vlakový spoj. Spýtal sa starostky, že či bola na stretnutí s
predstaviteľmi ARRIVA, a.s., ktoré sa uskutočnilo v rámci schvaľovania cestovných poriadkov
na rok  2016.  Tiež poznamenal, že podľa informácií, ktoré  k nemu došli, bol spoj o  15,10
presunutý z neskoršieho termínu preto, že s ním chodí referent obecného úradu, p. Belan. 

Starostka v odpovedi uviedla, že táto informácia je úplne nepravdivá, lebo pre p. Belana je
tento  spoj úplne nevyhovujúci. Spoje o 13,25 a 14,20 berú deti zo ZDŠ v Zemianskej Olči
podľa  ukončeného  vyučovania  a  spoj  o  15,10  žiadala  preto,  aby   ním mohli  cestovať
stredoškoláci,  ktorí  v  čase  okolo  15tej  hodiny vystupovali  z  vlakov  z  Komárna  alebo  z
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Bratislavy. Tiež uviedla, že nový školský rok nebudú v obci stredoškoláci a že preto  bude
otvorená možnosť tento spoj posunúť. 

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

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 46 – 09/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom mení svoje uznesenie č. 44-082016 dňa 08. 03.  2016  

nasledovne:
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom súhlasí  s  postúpením predloženého  návrhu  Program

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lipové na roky 2016 – 2022 na vyjadrenie
sa  Okresnému  úradu  v  Komárne,  odbor  životného  prostredia  a  tiež  Úradu  Nitrianskeho
samosprávneho kraja v Nitre. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 47 – 09/2016
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1.)

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

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

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

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2015 bez 
výhrad s nasledovnými výsledkami:

88 032,91 €
81 249,95 €
6 782,96 €

4 588,00 €
-4 588,00 €

2 194,96 €



Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: 
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b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi  výnosmi a nákladmi

Bežný rozpočet
- náklady (účtovná skupina 5)
- výnosy (účtovná skupina 6)
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)
- Splatná daň z príjmov 35,82 €
- Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení

85 631,14 €
90 305,01 €
4 673,87 €

4 638,05 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015
- na bankových účtoch
- v pokladni 0,00 €
Spolu: 

- zostatok na účte sociálneho fondu 109,68 €

- zostatok na účte cenín 85,05 €
- poštové známky 0,00 €
- kolkové známky 0,00 €
- s travné lís tky 85,05 €
- nákupné poukazy 0,00 €

31 209,09 €

31 209,09 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.)

b.) 

c.)

d.)

zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume 4.638,05 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

Prevod prebytku rozpočtu obce Lipové za rok 2015 v celkovej výške =2.194,96 eur na rezervný fond 
obce Lipové. 

Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2016 vo výške nového zostatku v sume 
=31.209,09 Eur a 

Výročnú správu obce Lipové za rok 2015 bez pripomienok a nariaďuje starostke obce sa týmto 
uznesením riadiť.



k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 48 – 09/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok  predložený návrh 2. úpravy

úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016 s nasledovným stavom: 

- bežné príjmy: 95.815 €
- kapitálové príjmy:          0 €
- finančné príjmové operácie                          8.841 €
Príjmy celkom:    104.656 €

- bežné výdavky 94.855 €
- kapitálové výdavky:            8.841 €
- finančné výdavkové operácie                               0 €
Výdavky celkom:    104.656 €
Prebytok (+)/ schodok (-):         –  €

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

  
Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 49 – 09/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.) schvaľuje upravený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipové č.  1/2016 o

odpadoch.
b.)  poveruje starostku zabezpečiť navýšenie poštu 1100 l kontajnerov na separovaný zber

skla a plastov o 2 ks. 
c.)  poveruje  starostku  zazmluvniť podmienky a  spôsob  separovaného  zberu  uvedené  v

schválenom VZN č. 1/2016 o odpadoch s organizáciou zodpovednosti výrobcov, Natur – Pack,
a.s., pri uzavretí zmluvy o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   
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Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 50 – 09/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.) schvaľuje  predložený  návrh  nariadenia  Obecného  úradu  v  Lipovom  č.  1/2016  o

registratúrnom poriadku bez pripomienok a
b.)  splnomocňuje  starostku  obce  vykonať  náležité  úpravy  Registratúrneho  poriadku  v

zmysle možných pripomienok Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová

V Lipovom, 13. júna 2016 

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

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

                      p. Jozef Pastír  JUDr. Zuzana Smatanová

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Záverečný účet obce Lipové za rok 2015
3.  Výročná správa Obce Lipové za rok 2015
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4.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Lipové za rok 2016
5.   Návrh 2. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016
6.   Návrh VZN č. 1/2016 o odpadoch
7.  Návrh nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 1/2016 o registratúrnom poriadku
8.  Návrh Jozefa Pastíra na zhotovenie miesta na ukladanie urien na miestnom cintoríne
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