
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 30. septembra 2016

č. 10/2016

V Lipovom, 3o. septembra 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 30. septembra 2016
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Jozef Pastír a JUDr. Zuzana Smatanová
Neospravedlnení: ---
Program   

1. Otvorenie

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.  Interpelácie 

4.  Kontrola plnenia uznesení

5.  Správa o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2016

6.  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

7.  Vstup obce Lipové do Združenia obcí dolného Žitného ostrova

8. Správa o činnosti kultúrnej komisie.

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 Eva Tóthová a Eva Kašičková. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie požiadala p. Zdenka Pavleová starostku o podanie informácie o stave

investičnej akcie „rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“ a o tom, či obci Lipové
boli poskytnuté dotácie z VÚC Nitra  a Programu obnovy dediny a ak áno, v akom štádiu je ich
čerpanie.

Na uvedené otázky odpovedala starostka nasledovne:
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia už prebehla. Úhrada bola p. Benedekom

dohodnutá na dve splátky, z ktorej bola už jedna uskutočnená. Druhá úhrada bude vykonaná do
konca roka.
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Ďalej poslancom podala informáciu, že obec Lipové boli odsúhlasené dve dotácie. Jedna z
ŠAŽP v rámci Programu obnovy dediny na obnovu čerešňovej aleje zo železničnej stanice v
Zemianskej Olče do Lipového s ošetrením platana a osadením informačnej tabule s lavičkou pri
platane.  Do  konania  zasadnutia  boli  vykonané  všetky  verejné  obstarávanie  a  nákup
krovinorezu. Samotná výsadba  a ošetrenie platana s osadením lavičky a tabule bude vykonaná
v októbri. Dotáciu je nutné vyúčtovať do 31. októbra.

Ako druhá dotácia bola schválená dotácia z VÚC na podporu cestovného ruchu a to  na
výstavbu malého móla na miestnom kanály v lokalite „špic“ a nákup veslíc. Do tohto času bol
vykonaný nákup veslíc. Dotáciu je nutné vyúčtovať do 15.decembra.

4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka zhodnotila plnenie uznesení z predošlého zasadnutia.
– schválenie  opravy  uznesenia  ohľadne  postúpenia  vypracovávaného  Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na schválenie Okresnému úradu v Komárne,
Odbor  životného  prostredia.  K  dnešnému  dňu  je  PHSR  na  opätovnom  prepracovaní  u
spracovateľa, t.j. RRA Komárno a to z dôvodu, že odbor životného prostredia vrátil návrhy
viacerých obcí, ktorých kataster leží v chránenom území Ostrovné lúky.

–  schválenie hospodárenia obce Lipové za rok 2015 – len schválenie
–  2. úprava rozpočtu obce Lipové na tok 2016 – len schválenie
–  schválenie VZN č. 1/2016 o odpadoch. V rámci tohto uznesenia OZ zaviazalo starostku

vyrokovať nový spôsob separovaného zberu PET fliaš, a to do buď zvýšením počtu rozdaných
plastových nádob na smeti,  alebo rozdaním plastových vriec.  Starostka  oslovila ako  Natur
Pack, a.s.,  to  je organizáciu zodpovednosti výrobcov ako aj spoločnosť .A.S.A. Slovensko.
Obe firmy sa zaviazali vykonať prepočet, a následne oznámiť starostke možnosti riešenia. 

–V  rámci  tohto  bodu  tiež  oznámila,  že  schválený  nový  registratúrny  poriadok  bol
predložený štátnemu archívu v Komárne a tiež, že sa stále čaká je kontrolu registratúry. 

5. Správa o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2016
Referent  obce  predložil poslancom Monitorovaciu  správu  o  plnení rozpočtu  obce

Lipové k 30.06.2016. Správu dostali všetci poslanci a aj hlavný kontrolór ešte niekoľko dní
pred konaním zasadnutia. K správe nemal nik z poslancov žiadne pripomienky a správu vzali
poslanci na vedomie. Monitorovacia správa je prílohou zápisnice.

6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór obce p. Richard Nagy predložil zastupiteľstvu správu o vykonaných

kontrolách za obdobie d 01.01.2016 do 30.09.2016.  Konštatoval v nej, že  nezistil žiadne
pochybenia a nejasnosti. Poslanci vzali správu na vedomie.

7. Vstup obce Lipové do Združenia obcí dolného Žitného ostrova
V tomto bode starostka oboznámila poslancov zo skutočnosťou, že združenie MAS

Dolného  Žitného  ostrova,  ktorej  členom  je  i  obec  Lipové,  dostalo  z  Nitrianskeho
samosprávneho kraja dotáciu na akciu Čistenie Podunajska. Dotácia bude rozdelená medzi
obce v združení. 

V rámci tohto  združenia bola podaná  tiež  žiadosť  z  programu LEADER,  a  však
žiadosť bola neúspešná.
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Následne  oznámila,  že  niektoré  okolité  obce  združené  v  Združení  obcí  dolného
Žitného ostrova požiadali o dotáciu v rámci cezhraničnej spolupráce na výsadbu stromoradí,
osadenie lavičiek, smetných košov, na vybudovanie dažďovej záhrady. Aby sa žiadosti mohla
zúčastniť aj naša obec, musela by byť však členom predmetného združenia. Z tohto dôvodu
starostka  požiadala  o  zváženie  a  prípadné  odsúhlasenie  vstupu  obce  Lipové  do  tohto
združenia.   

8. Správa o činnosti kultúrnej komisie
Následne starostka požiadala p. Zdenku Pavleovú, predsedkyňu kultúrnej komisie o

predloženie krátkej správy o kultúrnej činnosti kultúrnej komisie od 1.  januára so konania
zasadnutia. Správa je prílohou tejto zápisnice.

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

1.)  Oznámila  poslancom,  že  v  zmysle  internej  smernice  č.   1/2008  Zásady  finančného
hospodárenia  Obce  Lipové  vykonala  úpravu  rozpočtu  obce  Lipové  na  rok  2016,  ktorá
spočívala z dvoch častí, a to z úpravy na základe § 9 ods. 3 a to do výšky povoleného 1 %, v
ktorom boli zohľadnené skutočné naplnenia príjmov a podľa skutočnej potreby výdavkov. V
rámci tejto zmeny poskytla aj odmenu referentovi obecného úradu pri jeho životnom jubileu v
zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme.

 Druhá časť úpravy rozpočtu súvisela so zapracovaním poskytnutých dotácií zo SA ŽP a
VÚC Nitra a výdavkov z nich do rozpočtu.  O uvedených zmenách obecné zastupiteľstvo
nerozhoduje. 

V poradí 3. úprava rozpočtu obce Lipové pre rok 2016 je prílohou tejto zápisnice. 
2.)  Informovala poslancov o  vykonanej montáži plynomerov a elektromerov v prenajatých
priestoroch kultúrneho domu.
3.)  Informovala poslancov o zámere zorganizovať v mesiaci november spolu s ochranármi
vyčistenie priestoru pri moste „Pri pumpe“ a v budúcnosti možné osadenie informačnej tabule
na uvedenom mieste. 

10. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil. 

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 51   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu  

obce Lipové k 30.6.2016 bez pripomienok a schvaľuje ju s nasledovnými výsledkami: Výška
celkových skutočných príjmov 44 803,89 € je pri rozpočte celkových príjmov 104 656,00  €
plnenie na 42,81 %. Výška celkových skutočných výdavkov 44 803,89 € je pri rozpočte
celkových výdavkov 104 656,00 € plnenie na 42,81 %.
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Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 52    –   10/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  o

vykonaných kontrolách za obdobie od 01.01.2016 do 30.09.2016 bez pripomienok a schvaľuje 
ju.

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 53   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje vstup Obce Lipové do Združenia obcí dolného

Žitného ostrova a nariaďuje starostke obce vykonať všetky potrebné úkony potrebné na vstup.

Zodpovedná: starostka obce
Termín: ihneď

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 54   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie bez pripomienok na vedomie Správu o činnosti 

kultúrnej komisie za 1. polrok 2016 a schvaľuje ju.

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 55   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok úpravu rozpočtu obce 

Lipové na rok 2016 č. 3 a schvaľuje ju s nasledovnými novými stavmi:

– Bežné príjm 102.416 €
– Bežné výdavky                                                               98.701 €    
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Bežný prebytok/schodok     3.715 €

– Kapitálové a finančné príjm     8.841 €
– Kapitálové a finančné výdavky                                 12.556 €    

Prebytok/schodok     - 3.715 €

– Celkové príjmy  111.257 €
– Celkové výdavky                                                          111.257 €    

Prebytok/schodok              0 €

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, 30. septembra 2016 

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

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

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

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie Jozefa Pastíra o neúčasti na zasadnutí
3.            Ospravedlnenie JUDr. Zuzany Smatanovej o neúčasti na zasadnutí
4.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové na rok 2016 k 30.06.2016
5.  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6.  Správa o činnosti kultúrnej komisie za rok 2016
7.   Návrh 3. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016

6


