
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

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

č. 11/2016

V Lipovom, 13. decembra 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. decembra 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.) Správa hlavného kotrolóra o vykonanej kontrole za ostatné obdobie

6.)Úprava VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
     komunálny odpad – aktualizácia roka účinnosti

7.) Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2017

8.) Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2015

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  všetkých  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 p. Zdenka Pavleová a p. Jozef Pastír. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie vystúpili: 
p. Pastír požiadal starostku, či a ako bolo konané vo veci vytvorenia miest na ukladanie

urien na miestnom cintoríne. Starostka odpovedala, že v uvedenej veci v podstate nekonala,
lebo si uvedomila,  že  by to  mohlo byť kontraproduktívne,  keďže  týmto  by sa v podstate
pripravilo a de facto zaplatilo vytvorenie hrobového miesta. Následne by sa občania, ktorí si
dali  pochovať  príbuzných tradičným spôsobom  do  zeme,  mohli  cítiť  ukrivdení,  keďže  si
vytvorenie hrobu s príslušenstvom museli zaplatiť sami celkom.  Podľa p. Pastíra, by sa toto
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mohlo  riešiť  napríklad  výškou  nájomného  za  hrobové  miesto,  ale  podľa  jeho  názoru,  je
vytvorenie takéhoto miesta potrebné. Starostka súhlasila s tým, že by sa toto ale mohlo riešiť
komplexne  spolu  s  vykonaním úpravy povrchov  priestranstiev  a  chodníkov  na  cintoríne.
Následne  bolo  dohodnuté,  že  starostka  na  najbližšie  zasadnutie  pripraví  návrh,  ktorý  sa
zapracuje do investícii v rámci rozpočtu 2017.

p.  Pastír  požiadal  starostku  o  podanie  informácie  o  stave  vo  veci  úpravy  zberu
separovaného odpadu plastov a skla. Starostka odpovedala, že  rokovala so zástupcom firmy
NATUR-PACK, a.s., ktorý sa vyjadril, že prioritne musela ich organizácia prevziať stav zberu
ako bol v obci pôvodne zavedený. Pridelenie samostatných plastových nádob na zber plastov a
skla každej domácnosti, by bolo veľmi drahé a navyše, takýto stav sa má dosiahnuť až v roku
2024. Z tohto dôvodu požiadala o zavedenie separovaného zberu plastov aspoň do plastových
vriec. Zástupca vyššie menovanej organizácie zodpovednosti výrobcov obalov prisľúbil, že sa
spojí s so zástupcami firmy .A.S.A. Slovensko, ktorá z obce Lipové fyzicky vykonáva zber a
odvoz odpadov, a nacenia túto požiadavku. Avšak od leta ich starostka viackrát urgovala, no
až v dnešný deň sa jej ozvala nová obchodná zástupkyňa, s ktorou si dohodla rokovanie na
budúci týždeň. 

4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka prešla jednotlivé uznesenia z predošlého zasadnutia. Všetky uznesenia však boli

len schvaľovacie resp. bracie na vedomie a z tohto dôvodu nebolo potrebné ďalšie konanie.

5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Keďže sa  hlavný kontrolór  obce,  p.  Nagy,  ospravedlnil z  účasti  na zasadnutí,  svoju

správu o vykonaných kontrolách predloží na budúcom zasadnutí. Starostka poznamenala, že
poslednú  kontrolu  účtovníctva,  vykonával  kontrolór  len minulý týždeň.  A však  za  neho
predložila k schváleniu jeho Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017, ktorý bol v
obci zverejnený dňa  25.11.2016.  Zároveň poznamenala,  že  hlavný kontrolór  jej nechal k
predloženiu aj Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2017.
Oba materiály boli poslancom predložené na začiatku zasadnutia.  

6. Úprava VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad – 
aktualizácia roka účinnosti

Starostka  požiadala  poslancov  o  aktualizáciu  doteraz  platného  VZN  č.  1/2011  o
miestnych daniach a miestnom poplatku a to  v predĺžení jeho účinnosti na rok 2017 t.j. z
31.12.2016  do 31.12.2017. Iné úpravy sa nenavrhujú.    

7. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2017
Návrh rozpočtu  obce Lipové na rok  2017 spolu s informatívnym návrhom rozpočtov

obce Lipové na roky 2018 a 2019 bol na úradných tabuliach obce zverejnený dňa 24.11.2016
a do dnešného dňa neboli k nemu doručené žiadne pripomienky a návrhy.  Keďže návrh bol
tiež zaslaný v lehote aj poslancom, požiadala starostka poslancov, aby sa vyjadrili, či žiadajú,
aby sa návrh prešiel podrobne bod po bode. Poslanci uvedené nežiadali, ale referent obecného
úradu v krátkosti zhrnul východiská predloženého návrhu. Poslancom bolo tiež predložené
stanovisko hlavného kontrolóra, v ktorom návrh rozpočtu odporúčal schváliť. 

K návrhu rozpočtu vystúpil p. Pastír.
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-  poukázal na zvýšenie výdavkov na Správu obecného úradu od roku 2014 o cca 10000.-
eur  a  na to,  že  výdavky pre  rok  2017  predstavujú 45  800.-,  čo  činí  60% z  celkových
výdavkov roku 2017.

- požiadal o  vysvetlenie rozpočtovanej výšky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie,
keďže už prebehla jeho modernizácia a  rekonštrukcia a  podľa  predchádzajúcich vyjadrení
starostky by mala byť na tejto spotrebe úspora. Odpovedal mu referent obecného úradu, že sa
ešte  vychádzalo  z  údajov roka  2016  –  teda  zo  zálohových platieb,  keďže  ešte  nie je k
dispozícii vyúčtovanie. Po vyúčtovaní bude možné rozpočet upraviť.

       - navrhol zvýšenie nepeňažnej dávky pre dôchodcov poskytovanej pri príležitosti dňa úcty k
starým (deň dôchodcov) z 20.- eur na 25.- eur, teda zvýšenie o 5.- eur. Zdôraznil že matkám
bolo  takéto  zvýšenie  realizované  v  roku  2016,  a  dôchodcovia  predstavujú  inú  sociálnu
skupinu občanov ako pracujúce matky a malo by to byť diferencované.

Následné  hlasovanie  ku  konkrétnemu  zvýšeniu  sociálnej  dávky  o  sumu  5,-  eur  bolo
nasledovné:

Za: 3 Kašičková, Pastír, Tóthová
Proti: 1 Pavleová
Zdržal sa: 1 Smatanová

- navrhol použitie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtovaných na rok
2016 na jednorázovú sociálnu dávku pre rodiny s deťmi do konca roka 2016. Tiež navrhol
úpravu internej smernice č. 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové, o vyššie uvedené
návrhy a to aj pre nasledujúce roky. 
- upozornil tiež na skutočnosť,  že od 01.01.2017  by mal byť  plat zamestnanca zo zákona
zvýšený o 4 %. Pokiaľ si tento nárok zamestnanec nepožaduje, resp. neuplatňuje sa zo strany
obce, mal by urobiť zamestnanec vyhlásenie.

V  následnej  rozprave  poslanci  schválili predložené  návrhy a  tým aj  zmenu  internej
smernice.   Tiež bol schválený samotný rozpočet  s  tým, že  sa  vykoná len úprava v časti
kultúra, kde sa upravia medzi sebou niektoré položky z dôvodu navýšenia sociálnej dávky
poskytovanej  dôchodcom  počas  obecných  osláv  dňa  dôchodcov,  s  tým,  že  navrhovaná
celková výška príjmov a výdavkov sa nemení.

V rámci úpravy smernice poslanci schválili aj poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky
rodinám s deťmi do konca roka 2016 vo výške 50,- eur na dieťa do 18 rokov. Vekový limit
bol hlasovaním určený z troch návrhov a to do 15 rokov, do 18 rokov a do 25 rokov.

Následné  hlasovanie  k  určeniu  vekového  limitu  na  poskytnutie  dávky bolo  nasledovné
(hlasovalo sa formou len „Za“):

1.) Veková hranica do 15 rokov veku dieťaťa: 
Za: 1 Pastír

2.) Veková hranica do 18 rokov veku dieťaťa: 
Za: 4 Kašičková, Pastír, Smatanová a Tóthová 

3.) Veková hranica do 25 rokov veku dieťaťa: 
Za: 1 Pavleová,
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Poslanci sa tiež dohodli, že na najbližšom zasadnutí predložia návrhy na možné investície
v roku 2017. 

8. Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2015
Starostka predložila poslancom správu auditora o overení účtovnej závierky obce Lipové

za  rok  2015.  Správa  bola  tiež  rozdaná  poslancom.  Auditorka  konštatovala  zákonnosť  a
transparentnosť všetkých účtovných operácií v roku 2015 a tiež pravdivosť účtovnej závierky
za rok 2015. Poslanci k predmetnej správe nemali žiadne pripomienky.

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

1.) o možnosti zaviesť od 01.01.2018 poplatok za rozvoj,
2.) o výsledkoch kontroly spisovne zo štátneho archívu v Komárne,
3.) o priebehu  a ukončení projektu Obnova alejí ako zelenej infraštruktúry obce Lipové a v
rámci  nej  o  poskytnutej  dotácii  zo  Slovenskej  agentúry  životného  prostredia  v  rámci
Programu obnovy dediny,
4.) o priebehu a ukončení projektu Poznaj našu obec a v rámci nej o poskytnutej dotácii z
Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci programu Podpora cestovného ruchu,
5.)  o  priebehu  a  ukončení  programov  na  zamestnávanie  evidovaných nezamestnaných z
ÚPSVR v Komárne – Šanca na zamestnanie a Dobrovoľnícka činnosť, ktorých sa zúčastnilo
10 občanov,
6.) o priebehu stále prebiehajúcom programe na zamestnávanie evidovaných nezamestnaných
z ÚPSVR v Komárne – Malé obecné služby, ktorých sa zúčastňujú 3 nezamestnaní, 
7.)  o  požiadavke p.  Ondreja Kacsána o  vysporiadanie majetkovo-užívateľského vzťahu na
jeho  parcelu,  na  ktorej  je  vybudované  parkovisko  pred  kultúrnym  domom,  a  to  buď
odpredajom predmetnej parcely za cenu podľa odhadu vyhotoveného na základe jeho žiadosti,
a to v sume 1200,- € alebo dlhodobým prenájmom. Na uvedené poznamenal p. Pastír, že p.
Kacsánovi  bola  už  v  minulosti  poskytnutá  náhrada  a   bol  vypracovaný návrh  kúpno  –
predajnej zmluvy na časť parcely zastavanej parkoviskom podľa geometrického plánu, ktorý
si dala vypracovať samotná obec, čo ale p. Kacsán v tom čase odmietol.
8.) o žiadosti starostu obce Zemianska Olča na spoluúčasť a spolufinancovanie obce Lipové
na vybudovaní osvetlenia prechodu pre chodcov na železničnej stanici v Zemianskej Olči. P.
Pastír  sa  ponúkol  k  rokovaniu  so  starostom  Obce  Zemianska  Olča,  a  však  poslanci  sa
napokon s uvedenou žiadosťou odmietli zaoberať. 

10. Diskusia
V rámci diskusie sa poslanci zaoberali možnými investičnými akciami na rok 2017 a to,

zriadenie umyvadla na WC na obecnom úrade, vytvorenie prístrešku k domu smútku a úprava
povrchu  betónového  priestranstva  pred  domom  smútku  a  na  betónovom  cintorínskom
chodníku. Ďalej možnosťou vysporiadania majetkových vzťahov na pozemky, na ktorých sú
obecné  budovy,  ale  ktoré  sú  vo  vlastníctve  zrušeného  Stavebného  a  bytového  družstva
kolonistov  na Slovensku v správe SPF.  O možnosti  požiadania novej dotácie  z  Programu
obnovy dediny napríklad na zmenu bývalej požiarnej zbrojnice na pamätnú izbu obce.  Tiež
starostka  požiadala  poslancov,  aby  porozmýšlali  čo  by  sa  dalo  urobiť  s  nedostavaným
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multifunkčným športovým ihriskom v strede obce. 
- p.  Pastír, upozornil na skutočnosť, že verejné osvetlenie svieti od 16,oo odpoludnia do cca
07,15  druhého  dňa.  Následne  bolo  konštatované  že  vec  bude  riešená  opätovne  cez  p.
Benedeka, a to napr. presťahovaním snímača.
- p. Pastír navrhol dôležité oznamy, ktoré boli zverejnené v MR, zasielať mailami. Svoj návrh
predložil okrem iného z dôvodu, aby sa neopakovali také prípady ako teraz s informovaním o
poslednom  pohrebe.  V  diskusii  k  tejto  téme  bolo  dohodnuté  realizovanie  oznamov
prostredníctvom sms.

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 56   –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený Plán kontroly hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2017 bez pripomienok.  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 57    –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upreavuje VZN obce Lipové č. 1/2011 pri uplatňovaní 

zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  
drobný stavebný odpad nasledovne:
1. ) V prvej časti v § 1 v bode 1 mení rok 2016 na rok 2017. 
2. ) V prvej časti v § 2 v bode 1 mení rok 2016 na rok 2017. 
3.) Paragraf 22 dopĺňa o bod 10, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

1/2011 vykonaná  Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovo č. 57-11/2016 dňa 
13.12.2016 je účinná dňom 01. januára 2017.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 58   –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom mení a dopĺňa platnú internú smernicu č. 3/2008 Zásady 

sociálnej politiky obce Lipové nasledovne:
1.) V časti II. sa názov bodu 2. mení a dopĺňa na:
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   “Oblasť poskytovania jednorázových dávok v hmotnej núdzi, mimoriadnych dávok a 
iných dávok” 
2.) Bod 2 sa dopĺňa o odsek 2.5 s nasledovným znením: “Obec je oprávnená poskytnúť raz 

ročne vybranej sociálnej skupine občanov jednorázovú peňažnú dávku na základe 
rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

3.) V bode 3 sa v odseku 3.3 mení suma =20,- eur na sumu =25,- eur.
4.) V časti III sa vkladá bod č. 6, ktorý znie: “Úprava smernice zo dňa 13. decembra 2016, 

ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 58-11/2016 nadobúda účinnosť dňom 
jej schválenia, t.j. 13.12.2016.

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom v bodoch 1., 2  
a 4:

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

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

Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 59   –   11/2016
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený rozpočet  obce  

Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 75.677,-- €
bežné výdavky                                                                                            75.677,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-          0,-- €

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

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

d.) Príjmy celkom:     75.677,-- €
Výdavky celkom:                                                                                       75.677,-- €
Hospodársky výsledok +/-         0,-- €

 2.) Obecné  zastupiteľstvo  zaväzuje  starostku  vypracovaťdo  najbližšieho  zasadnutia  návrh
úpravy povrchov betónových chodníkov a betónového priestranstva pred samotným domom
smútku a tež návrh na vytvorenie miesta na ukladanie urien na miestnom cintoríne a zapracovať
ho do návrhu investícií v rámci rozpočtu obce Lipové na rok 2017.
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3.)Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie, že v rámci trojročného rozpočtu obce
Lipové na roky 2017 – 2019 sa pre rok 2019 berie ako východisko dňa 13. decembra 2016
schválený rozpočet pre rok 2017 bez investičných zámerov a čerpaní z RF s výškou príjmov v
sume 75.677 eur  a s výškou výdavkou v sume 75.677 eur  a s plánovaným hospodárskym
výsledkom 0,00 eur. 
bolo dohodnuté,  že starostka na najbližšie zasadnutie pripravý návrh, ktorý sa zapracuje do
Investícii v rámci rozpočtu 2017
4.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním. 

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2017 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: --

Poznámka k uzneseniu  č.  59-11/2016: Referent  Obecného úradu v Lipovom,  p.  Belan,
prehlasuje, že pre rok 2017 nepožaduje úpravu svojho platu o zákonom daných 4%. 

Uznesenie č. 60   –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle časti II bodu 2 odseku 2.5 Internej smernice č. 

3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové schvaľuje poskytnutie jednorázovej sociálnej 
dávky pre rodiny s deťmi vo výške =50,- eur na dieťa do 18 rokov s termínom vyplatenia 
dávky do 31.12.2016. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom v o poskytnutí  
socialnej dávky.

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: –

s čiastkovým hlasovaním v určení vekovej hranice dieťaťa na 18 rokov pre poskytnutie dávky

Za: 4.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.12.2016

k bodu rokovania č. 8:

Uznesenie č. 61 – 11/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  audítorskú  správu  o  audite  
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individuálnej účtovnej závierky Obce Lipové k 31. 12. 2015 bez pripomienok a schvaľuje ju.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

  Termín: 31.12.2016

k bodu rokovania č. 10:

Uznesenie č. 62 – 11/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  ukladá  starostke  obce  vyriešiť,  prostredníctvom  

elektromontéra p.  Benedeka,  časový interval svietenia verejného osvetlenia v obci, a to   i  
presunom spínača verejného osvetlenia na iné miesto.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

  Termín: Ihneď

Uznesenie č. 63 – 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zabezpečiť zasielania dôležitých 

oznamov vyhlásených v miestnom rozhlase občanom I formou e-mailov a SMS správ. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

  Termín: Priebežne

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

p. Dáša Kovácsová, zaželaním všetkého dobrého k vianočným sviatkom a k novému roku.
Následne odovzdala poslancom malé darčeky a ponúkla ich pohostením. 

V Lipovom, 13. decembra 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. Zdenka Pavleová v.r. p. Jozef Pastír v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
3.            Upravené VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku ...
4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2017
5.  Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2017
6.  Upravená smernica č. 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové
7.  Správa auditora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2015
8.  Záznam o kontrole správy registratúry v Obecnom úrade Lipové
9.  Cenová ponuka na dodávku a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov
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