
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 27. marca 2017

č. 12/2017

V Lipovom, 27. marca 2017

Dáša  K o v á c s o v á v.r.
 starostka obce
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Z Á P I S N I C A
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 27. marca 2017
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   ---
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 rozpočtu obce Lipové na rok 2016

7.) Schválenie úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2017, predloženie 

     investičných zámerov na rok 2017

8.)  Informačné a organizačné záležitosti 

9.) Diskusia

10.)Schválenie uznesení

11.)Ukončenie

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

Kovácsová. Konštatovala momentálnu prítomnosť 4 poslancov, p. Tóthová je na ceste a príde
do  desiatich  minút.  Zároveň  konštatovala,  že  i   prítomnosťou  4  poslancov,  je  obecné
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Po príchode p. Tóthovej zasadnutie pokračovalo.

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 JUDr. Zuzana Smatanová a p. Eva Kašičková. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.
Starostka pripomenula, že zo zasadnutia je vykonávaný zvukový záznam.

3. Interpelácie
V rámci interpelácie vystúpili: 
 JUDr.  Smatanová  s  otázkou  ohľadne  opravy  cesty  na  hornom  konci.  Otázka  bude

zodpovedaná počas rokovania o úprave rozpočtu v bode 6.
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4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka prešla jednotlivé  uznesenia z  predošlého zasadnutia.  Všetky uznesenia,  okrem

dvoch, však boli len schvaľovacie resp. bracie na vedomie a z tohto dôvodu nebolo potrebné
ďaľšie  konanie.  Uvedené  “ďalšie”  uznesenia  zavezovali  starostku  k  zabezpečeniu  úpravy
intervalu svietenia  verejného osvetlenia a k vykonaniu prieskumu trhu na investičnú akciu
rekonštrukcia a modernizácia areálu miestneho cintorína. Uvedené uznesenia boli splnené. O
spomenutom prieskumu trhu budú poslanci informovaní v bode č. 6.

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

kontrolách za obdobie od 01.10.2016 do 27.03.2017. Konštatoval v nej, že nezistil žiadne
pochybenia a nejasnosti. Okrem iného sa vo svojej kontrolnej činnosti zameral aj na výber
daní za minulý rok. Poslanci vzali správu na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.

6. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2016
Referent obecného úradu v krátkosti oboznámil poslancov s poslednou úpravou rozpočtu

obce Lipové na rok 2016, ktorá spočívala hlavne s úpravy výdavkov v zmysle skutočných
výšok dotácií poskytnutých obci v roku 2016, ktorých celkové a skutočné výšky boli známe
až v mesiaci december 2016, a to až po konaní ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Úprava však zahŕňa i zníženie plánovaného čerpania z rezervného fondu o 3.491 eur, o ktorú
bola  napokon  rekonštrukcia  a  modernizácia  verejného  osvetlenia  obce  Lipové  lacnejšia.
Celková úprava rozpočtu na rok 2016 v jeho výdavkovej ako i príjmovej časti je v sume –
2.388 eur a rozpočet sa znižuje z 111.257 eur na 108.869 eur. Úpravu rozpočtu vykonala
starostka obce v zmysle § 9 ods. 3 Internej smernice č. 1/2008 Zásady finančného
hospodárenia Obce Lipové k 30.12.2016.

7. Schválenie úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2017, predloženie   investičných zámerov 
na rok 2017

Návrh prvej úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2017 odzrkadluje vývoj príjmov ako aj
výdavkov obce za prvý štrvrťrok 2017, ako aj  uzavreté  dohody s  ÚPSVR v Komárne o
aktivačnej  a  dobrovoľníckej  činnosti.  V  návrhu  sú  zapracované  údaje  o  vyúčtovaní
elektrickej energie a plynu za rok 2016, ako aj výšky zálohových platieb pre rok 2017, ktoré
pri schvaľovaní rozpočtu v decembri 2016 neboli známe. Do rozpočtu sú tiež už zapracované
výdavky na  zhotovenie  umyvadla  na  toalete  obecného  úradu.  Rozpočet  sa  navrhuje  ako
vyrovnaný, pričom príjmová ako i výdavková strana rozpočtu sa navyšuje o 18.111 eur, t.j. Z
75.677 eur na 93.788 eur. Aj keď bol návrh tiež zaslaný v lehote aj poslancom, požiadala ich
starostka, aby sa vyjadrili, či žiadajú, aby sa návrh prešiel podrobne, bod po bode. Poslanci
uvedené  nežiadali,  ale  referent  obecného  úradu  aj  tak  v  krátkosti  zhrnul  východíská
predloženého návrhu. 

Následne  starostka  požiadala  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k  možným  investičným
zámerom pre rok 2017, na ktoré vykonala prieskum trhu a sú uvdené v návrhu rozpočtu, a
ktoré by bolo možné realizovať z rezervného fondu obce.  

V následnej  debate poslanci  odsúhlasili  výmenu zabezpečovacieho zariadenia v celej
budove  obecného  úradu  v  cene  do  2.000  eur  a  investičnú  akciu  Rrekonštrukcia  a
modernizácia  areálu miestneho cintorína, v rámci  ktorej  bude vykonaná úprava povrchov

3



betonových plôch, vybudovanie dvoch chodníkov, vybudovanie spevneného parkoviska pred
cintorínom a prestavbu starej márnice na kolumbárium. Uvedená akcia bola tiež rozšírená o
výmenu  hlavnej  brány.  Na  uvedenú  investičnú  činnosť  schválili  poslanci  finančné
prostriedky  v  sume  17.200  €.  Spolu  s  výmenou  zabezpečovacieho  zariadenia  poslanci
schválili na uvedené investície sumu 19.200,- € z rezervného fondu obce. Zároveň požiadali
starostku uvedené investície zapracovať do úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2017.

8. Informačné a organizačné záležitosti
Starostka oboznámila poslancov:

1.) so zámerom požiadať MF SR o príspevok na individuálne potreby obce a to na premenu
hospodárskej budovy nefunkčného športového multifunkčného ihriska na pamätnú izbu, v
rámci ktorej by sa vykonala aj revitalizácia celého stredu obce, t.j. samotného betónového
ihriska,  a to umiestnením altánkov a pergoly. S uvedeným nesúhlasila  p.  Pavleová,  ktorá
vyjadrila  svoj  názor,  že  pre  pamätnú  izbu  si  vie  predstaviť  iné  miesto,  ktoré  však
nešpecifikovala. Na margo uvedeného podotkla JUDr. Smatanová, že si starostka mala dať
spraviť i cenovú ponuku na odstránenie predmetnej betonovej plochy ihriska.
2.) o výsledkoch kontroly používania štátnych symbolov Okresným úradom v Komárne, kde
neboli zistené nedostatky.
3.) o výsledkoch kontroly z Okresnej prokuratúry v Komárne o dodržiavanie zákonnosti pri
ochrane  spotrebiteľa,  t.j.  pri  vydávaní  povolení  na  ambulantný  predaj.  S  konkrétnymi
výsledkami  poslancov  oboznámil  referent  obecného  úradu,  ktorý  bol  na  prerokovaní
výsledkov kontroly na prokuratúre. Na základe rokovania, prokuratúrka navrhne zrušiť VZN
1/2015 o trhovom poriadku a vypracovanie a schválenie nového VZN-ka. Keďže závery z
kontroly a návrhy riešenia, ktoré bude treba schváliť obecným zastupiteľstvom, prokurátorka
ešte nezaslala,  bude obecné zastupiteľstvo v čas zvolané.  Následne sa poslanci zhodli  na
ďaľšom postupe.    
4.)  o stave riešenia opravy výtlkov na miestnej  komunikácii  na hornom konci.  Požiadala
cestárov  o  vykonanie  obhliadky  a  predloženia  cenovej  ponuky  na  ich  opravu.  Zároveň
poznamenala, že v úprave rozpočtu sú už na túto opravu vyčlenené prostriedky v sume 1.175
eur. 
5.) o plánovanom výrube tujý v aleji na cintoríne a ich náhradou lipami.

9. Diskusia
V rámci  diskusie  požiadal  p.  Pastír  o  oslovenie  majiteľa  zberne  druhotných surovín  v

lokalite  Hájik,  tj.  firmu Darec a.s.,  o vykonanie opatrení,  ktoré by zabránili  “lietaniu” tam
uloženého papiera po priľahlých pozemkoch. Starostka prislúbila, že v uvedenom bude konať
a tiež poznamenala, že ju v tomto smere už oslovilo aj PD Sokolce. 

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 64 - 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie  bez pripomienok správu hlavného  
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kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 01.10.2016 do 27.03.2017 a schvaľuje ju.   

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 65 -     12/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Lipové č. 

4 na rok 2016 vykonanú starostkou obce v zmylse § 9 ods. 3 Internej smernice č. 1/2008  
Zásady finančného  hospodárenia  Obce  Lipové,  ktoré  boli  schválené  uznesením  OZ  v  
Lipovom č.  49-12/2008/II a  novelizovaná  dňa  07.12.2015 uznesením č.  36-06/2015,  ako  
vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy    103.519,-- €
bežné výdavky                                                                                                  99.913,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-   3.606,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                           8.956,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:   3.606,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       5.350,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-      - 8.956,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       5.350,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                           0,-- €
Finančné operácie celkom +/-       5.350,-- €

d.) Príjmy celkom:  108.869,-- €
Výdavky celkom:                                                                                     108.869,-- €
Hospodársky výsledok +/-         0,-- €

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

Upravený rozpočet 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:
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Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 66 - 12/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy č. 1 

rozpočtu obce Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 93.788,-- €
bežné výdavky                                                                                                  93.788,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-          0,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                         19.200,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:          0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                     19.200,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-    - 19.200,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF     19.200,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                           0,-- €
Finančné operácie celkom +/-     19.200,-- €

d.) Príjmy celkom:   112.988,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      112.988,-- €
Hospodársky výsledok +/-         0,-- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  čerpanie  finančných  prostriedkov  z
Rezervného fondu obce Lipové v sume 19.200 eur na nasledovné investičné zámery a to:

- výmena zabezpečovacieho zariadenia celej budovy obecného úradu v Lipovom v sume
=2.000,- eur a

- rekonštrukcia a modernizácia areálu miestneho cintorína v rámci ktorej bude vykonaná
úprava povrchov betonových plôch, vybudovania dvoch chodníkov, vybudovanie spevneného
parkoviska  pred  cintorínom,  výmena  vstupnej  brány  a  prestavba  starej  márnice  na
kolumbárium v sume =17.200,- eur. 

 3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním. 

Upravený rozpočet obce Lipové na rok 2017 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 27. marca 2017 

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

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

                      p. JUDr. Smatanová   v.r. p. Eva Kašičková v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
3.            Úprava č. 4 rozpočtu obce Lipové na rok 2016
4.  Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2017
5.  Záznam z kontroly Okresného úradu v Komárne o používaní štátnych symbolov
6.  Zápisnica o prejednaní obsahu protokolu o vykonaní previerky stavu zákonnosti 

postupu a rozhodovaní Obce Lipové vo veciach ochrany spotrebiteľa na Okresnej 
prokuratúre v Komárne
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