
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

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

č. 14/2017

V Lipovom, 27. júna 2017

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 27. júna 2017
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Pastír, Pavleová
Neospravedlnení: ---
Program   

1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie 

4.) Kontrola plnenie uznesení 

5.)  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

6.)  Schválenie VZN obce Lipové č. 1/2017 o niektorých podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Lipové

7.)  Schválenie VZN obce Lipové č. 2/2017, ktorým sa upravuje predaj 

 výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok

8.)  Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2017

9.)  Schválenie záverečného účtu obce Lipové a Individuálnej výročnej správy 

za rok 2016

10.)  Úprava Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v obce   

  Lipové

11.) Odpredaj pozemku parc. KN-C 643/1 k.ú. Lipové

12.) Informačné a organizačné záležitosti 

13.) Diskusia

14.) Schválenie uznesení

15.) Ukončenie

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

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  troch  poslancov,  čo  je nadpolovičná väčšina,  čím je
obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Zároveň podotkla,  že poslanci Pastír a Pavleová sa ospravedlnili, ale elektronicky zaslali
svoje pripomienky k bodom programu, ktoré budú prečítané pri ich prerokovávaní a budú tiež
prílohou tejto zápisnice. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
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Starostka  požiadala  poslancov  o  schválenie  resp.  o  doplnenie  programu  zasadnutia.
Následne poslanci schválili program bez pripomienok. 

Ako overovatelia boli určení poslanci p. JUDr. Zuzana Smatanová a p. Eva Tóthová. 
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,  čo  sa  mieni urobiť  s  vyschnutými,  v  minulom roku  za

prispenia Environmentálneho fondu,  vysadenými sadenicami čerešní, a  či ich nebolo možné
zachrániť.

 Starostka odpovedala, že čerešne okrem niekoľko kusov, na jar zapustili listy, a až do
polovice mája prosperovali. Potom náhle, v priebehu asi dvoch – troch dní im všetkým uschli
listy. V tom období vykonalo postrek susediacich plodín Poľnohospodárske družstvo Sokolce.
Starostka na vyschnutie čerešní upozornila agronóma družstva, ktorý však podiel ich družstva
na vyschnutí odmietol, keďže vraj vykonávali postrek len insekticídmi a nie herbicídmi. Podľa
jeho vyjadrenia museli čerešne vyschnúť z dôvodu sucha. Čerešne boli aj poliate, ale následne z
dôvodu pokazenia cisterny, sa nedalo ich ďalšie polievanie zabezpečiť. Poznamenala, že si je
vedomá toho, že ich bude nutné nahradiť a v tomto smere už rokovala s ich dodávateľom, p.
Javorským. JUDr. Smatanová na margo odpovede požiadala starostku, aby pre každý prípad
spísala s p. Javorským zápisnicu o vzniknutej situácii.

p.  Kašičková  sa  opýtala  starostky,  že  či  písala  prevádzkovateľovi  zberne  druhotných
surovín v lokalite Hájik ohľadne lietajúceho papiera. Starostka odpovedala, že list nepísala ale
im telefonovala, pričom jej prisľúbili nápravu. Sama p. Kašičková však následne  skonštatovala,
že v poslednom čase nie je vidieť po poliach poletujúci papier.

4. Kontrola plnenia uznesení
Na  ostatnom  zasadnutí  bolo  prijaté  len  uznesenie  ktoré  reflektovalo  na  protest  a

upozornenie prokurátorky ohľadne VZN o ochrane spotrebiteľa a trhovom poriadku, a ktoré
nariaďovalo starostke pripraviť návrhu nových VZN. Návrhy boli vypracované a bude sa o nich
rokovať na dnešnom zasadnutí. 

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

kontrolách za obdobie od  27.03.2017 do  31.05.2017.  Konštatoval v nej, že  nezistil žiadne
pochybenia a nejasnosti. Prílohou správy je tiež správa o inventarizácii pokladne k 31.05.2017.
Poslanci vzali správu na vedomie. 

Kontrolór  zároveň predložil poslancom jeho Plán kontroly hlavného kontrolóra na II.
polrok 2017. Plán bol zverejnený na úradných tabuliach obce od 10.06.2017.

Správa ako aj plán kontrolnej činnosti sú prílohami zápisnice.

6. Schválenie VZN obce Lipové č. 1/2017 o niektorých podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Lipové

Ako  bolo  spomenuté  v  bode  č.  4,  vyplynula  starostke  obce  na  základe  rokovania
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obecného úradu v Lipovom dňa 19. mája 2017, povinnosť predložiť návrhy VZN obce Lipové,
ktoré by riešili a usmerňovali povinnosti obce ako aj predajcov rôznych tovarov a služieb na
území obce v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu predložila starostka
poslancom návrh VZN č. 01/2017 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Lipové. Návrh VZN bol v obci zverejnený na úradných
tabuliach pred obecným úradom, na elektronickej úradnej tabuli na adrese www.lipove.sk a na
centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli  (ďalej  len  „CUET)  odo  dňa  12.06.2017.  Uvedený
materiál  bol  tiež  zaslaný  v  elektronickej  forme  v  predstihu  i  poslancom  a  hlavnému
kontrolórovi. K návrhu tohto VZN do konania zasadnutia neboli doručené žiadne pripomienky
občanov a ani poslancov. (Pripomienky neprítomných poslancov, budú uvedené v tých bodoch,
ktorých  sa  týkajú.)  Následne  starostka  vyzvala  poslancov  k  vyjadreniu  sa  k  uvedenému
materiálu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

7. Schválenie VZN obce Lipové č. č. 2/2017,      ktorým sa upravuje predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok 

Keďže v zmysle vyššie uvedeného zákona č.  178/1998 Z.z.  a protestu  a upozornenia
prokurátorky je Trhový poriadok potrebný prijať ako samostatné VZN a nie ako prílohu VZN
predchádzajúceho VZN, predložila starostka  poslancom návrh VZN č.  02/2017,  ktorým sa
upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a  trhový poriadok.
(Poznámka spracovateľa  návrhu: Správny názov VZN bude „VZN obce Lipové  č.  2/2017
Trhový  poriadok  trhových  miest  na  území  obce  Lipové“) Návrh  bol  VZN  bol  v  obci
zverejnený na úradných tabuliach pred obecným úradom, na elektronickej úradnej tabuli na
adrese www.lipove.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET) odo dňa
12.06.2017. Uvedený materiál bol tiež zaslaný v elektronickej forme v predstihu i poslancom a
hlavnému kontrolórovi. K návrhu tohto  VZN do konania zasadnutia neboli doručené žiadne
pripomienky  občanov.  K  návrhu  mala  pripomienky  len  poslankyňa  p.  Pavleová,  ktorá
navrhovala doplniť § 8 bod 1 písm d) o šatstvo a § 9 bod 3 rozšíriť časový rozsah od 08:00
hod. do 12,00 hod.

Následne starostka vyzvala poslancov k vyjadreniu sa. Poslanci odsúhlasil navrhované znenie
s navrhovanými úpravami p. Pavleovej.  

8. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2017
Na  začiatku  tohto  bodu  starostka  predložila  poslancom správu  o  schválenej,  práve

prebiehajúcej investičnej akcii „Rekonštrukcia  a  modernizácia  areálu  miestneho  cintorína v
Lipovom“, ktorej sa úprava rozpočtu práve týka. Investičná akcia bola schválená začiatkom
roka  a  pôvodne  bolo  na  ňu  vyčlenených  17200  eur  z  rezervného  fondu,  pričom  sa  sa
vychádzalo z cenovej ponuky, ktorá počítala len s vytvorením urnových stien bez rekonštrukcie
a premeny starej márnice na kolumbárium. Avšak, na zasadnutí sa dohodlo, že miesto výstavby
samotných  urnových  stien  sa  radšej  rekonštruuje  stará  márnica  s  tým,  že  sa  zmení  na
kolumbárium. Obecné zastupiteľstvo vtedy požiadalo starostku,  nech dá narozpočtovať túto
zmenu a nech koncipuje zmluvu o dielo týmto smerom. Nový prepočet nákladov bol v sume
19188,- eur, na čo bola uzavretá aj zmluva o dielo. Avšak počas výstavby sa vyskytli ďalšie
nutné  činnosti  (odstránenie skládky zeminy a  stavebnej sute  po  bývalej budove  niekdajšej
hydinárne,  rozšírenie  a  spevnenie  novovzniknutej  parkovacej  plochy,  položenie  dlažby  v
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budove kolumbária a iné pôvodne neplánované činnosti), ktoré zvýšili náklady o sumu 4354,-
eur, podľa cenovej kalkulácie predloženej zhotoviteľom. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť
rozpočet. Návrh úpravy rozpočtu č. 2 vychádza z narozpočtovania celkových už skutočných
nákladov  na  investičnú  akciu  „Rekonštrukcia  a  modernizácia  areálu  miestneho  cintorína“
celkom v sume 23763 €, pričom krytie nákladov by bolo zabezpečené čerpaním z rezervného
fondu obce v sume 20859 eur, čo je zvýšenie čerpania RF o 3659 eur, a v sume 2904 eur z
bežných príjmov, ktoré vznikli prepočtom alebo zrušením niektorých plánovaných výdavkov.
Návrh úpravy rozpočtu  bol zverejnený na úradných tabuliach od  12.06.2017 a do  konania
zasadnutia neboli doručené žiadne pripomienky od občanov. Pripomienky boli doručené len od
neprítomných poslancov p. Pavleovej a p. Pastír. Kým p. Pavleová mala pripomienky skôr k
technickej  stránke  realizácie  investičnej  akcie,  p.  Pastír  vyjadril  svoj  nesúhlas  s  použitím
finančných prostriedkov plánovaných na sociálne účely, resp. použiť len 1 polovicu, keďže tým
by boli hlavne postihnuté rodiny s deťmi.  

K predloženej úprave ešte vystúpil referent obecného úradu v Lipovom s tým, že v príjmovú
časť  rozpočtu  bude  nutné  doplniť  o  poskytnuté  dotácie  z  VÚC  Nitra  v  programoch  na
podporu:
 cestovného ruchu „Lipovská vodná turistika v sume 1800,- eur,
 kultúry „Súťaž vo varení guláša – piaty ročník v sume 1700,- eur a 
 športu „Lipové hrá stolný tenis“ v sume 1700,- eur
čo je spolu =5200,- eur. O túto sumu bude v príslušných kapitolách a položkách zvýšená aj

výdavková strana rozpočtu. Vlastné finančné prostriedky boli zahrnuté už v pôvodnom návrhu
rozpočtu na rok 2017.

V následnej diskusii, sa poslanci vyjadrili k predloženému návrhu úpravy rozpočtu,  ktorý
napokon  schválili tak  ako  bol  predložený a  zvýšený o  dotácie  poskytnuté  VÚC Nitra.  K
námietke  p.  Pastíra  sa  poslanci vyjadril v tom smere,  že  uvedenú sociálnu dávku je obec
oprávnená ale nie povinná vyplatiť pričom nie je konkretizovaná ani samotné cieľová skupina.
Avšak nebránia sa vykonať úpravu rozpočtu  na konci roka  a podľa skutočných výsledkov
hospodárenia túto dávku prípadne vyplatiť. 
Z vyššie uvedeného sa rozpočet na rok 2017 upravuje ako vyrovnaný v nasledovných sumách:

- bežné príjmy:      99.031 €
- kapitálové príjmy:          0 €
- finančné príjmové operácie                         28.859 €
Príjmy celkom:    121.890 €

- bežné výdavky 95.653 €
- kapitálové výdavky:          26.237 €
- finančné výdavkové operácie                               0 €
Výdavky celkom:    121.890 €
Prebytok (+)/ schodok (-):         –  €

.   
9. Schválenie záverečného účtu obce Lipové a Individuálnej výročnej správy za rok  

2016
Záverečný účet obce Lipové za rok 2016 bol spolu s Výročnou správou obce Lipové za

rok  2016 zverejnený na úradnej tabuli obce v dňoch 07.  06.  2017 a 09.06.2017,  čím boli

5



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. 

  
10. Úprava Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v obc  e Lipové

V náväznosti na podanú informáciu ohľadne ukončenej investičnej akcie „Rekonštrukcia
a modernizácia areálu miestneho cintorína v Lipovom vyvstala potreba určiť výšku poplatku za
urnové  miesto  v  novovzniknutom  kolumbáriu.  Celkové  náklady zmenu  starej  márnice  na
kolumbárium boli podľa faktúr v sume 5252,77 eur. V následnej diskusii sa poslanci zhodli na
základnom poplatku v sume 150,- eur na jedno urnové miesto a opakovaný poplatok na desať
rokov ponechali na sume 7,- eur. Právny spôsob – či pôjde o prenajatie resp. zakúpenie tohto
urnového miesta ponechali na vyriešenie starostke obce.  

V rámci tohto bodu poslanci opravili aj dve ďalšie položky cenníka nájmov a služieb, a to
tak, že výšku za prenájom miestnosti na kar upravili na sumu 20 eur a zrušili, resp. zjednotili
sumu za prepožičanie chladiaceho boxu pre ľudí, ktorí mali alebo nemali trvalý pobyt v obci
Lipové, na sumu 2,- eur / deň.

11. Odpredaj pozemku parc. KN-C 643/1 k.ú. Lipové
Starostka  predložila  poslancom  žiadosť  p.  Zsolta  Bagina,  trvale  bytom  Železničná

996/85, Zemianska Olča o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 643/1 – ostatné plochy o výmere
638 m2 v k.ú. Lipové, ktorý sa nachádza v intraviláne obce Zemianska Olča. Je to zelená plocha
medzi štátnou cestou parcela č. KN-C 730/1 a pozemkom v jeho vlastníctve parc. č. KN-C
643/4. Táto plocha je pre samotnú obec Lipové absolútne nevyužiteľná a ak sa teda prejavil
záujem ju odkúpiť, starostka by odporúčala ju predať. Z tohto dôvodu požiadala poslancov, či
by teda súhlasili s navrhovaným predajom a ak áno, aby navrhli cenu. Podotkla, že v prípade
schválenia predaja, sa zámer, v zmysle platného zákona o majetku obcí, ešte pred samotným
uzavretím kúpno-predajnej zmluvy, zverejní na úradných tabuliach obce a CÚET. 

Následne požiadala o vyjadrenie sa JUDr. Smatanovú, ktorej ako predsedkyni ekonomickej
komisie bola žiadosť p. Bagina dopredu zaslaná, aby v komisii žiadosť prejednali a navrhli ďalší
postup. JUDr. Smatanová oznámila, že žiadosť posunula elektronicky ostatným dvom členom
komisie,  ale  odozva  jej  do  konania  pléna  nedošla.  Sama  navrhuje  pozemok  odpredať  a
vychádzať pritom z úradnej ceny za ostatné pozemky v zmysle prílohy zákona o miestnych
daniach pre katastrálne územie obce Zemianska Olča, keďže pozemok sa nachádza v intraviláne
tejto obce.

V rámci diskusie starostka  tiež  predložila poslancom stanovisko  neprítomnej p.  Zdenky
Pavleovej, ktorá z odpredajom súhlasila. Hlavný kontrolór obce Lipové, p. Nagy, navrhol, aby
sa p. Baginovi ponúkla na odkúpenie tiež parcela č. KN-C 643/31 – ostatné plochy o výmere
102  m2,  ktorá  sa  nachádza  asi  200  m  od  vyššie  uvedenej  parcele  ako  zostatok  po
predchádzajúcich odpredajoch pozemkov p. Baginov a pre Obec Lipové je absolútne zbytočná.

Následne sa poslanci dohodli že súhlasia s odpredajom parcely KN–C 643/1 a ponúknutím
na odpredaj parcelu č. KN-C 643/41 pričom limit ceny určili minimálne na 2,- eurá/m2.
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12. Informačné a organizačné záležitosti
a.) Starostka v krátkosti zopakovala informáciu o poskytnutých dotáciách z VÚC Nitra a

o  možnosti  uskladnenia  veslíc,  ktoré  sa  budú  požičiavať  záujemcom  na  člnkovanie  po
miestnom kanáli. 

b.) Oboznámila poslancov s požiadavkou p.  Ondreja Kacsána o  vyriešenie používania
jeho pozemku par. č. KN-C 91/2 – ostatná plocha o výmere 335 m2 , na časti ktorej je zriadená
miestna komunikácia do areálu poľnohospodárskeho družstva a tiež na časti ktorej postavila
obec Lipové za predchádzajúceho vedenia neoprávnene parkovisko pred kultúrnym domom.
Následne požiadala samotného p.  Kacsána, ktorý prišiel asi v polovici rokovania obecného
zastupiteľstva, o jeho vyjadrenie sa vo veci a predloženie svojich požiadaviek. P. Kacsán sa
vyjadril v  tom smere,  že  požaduje  uvedené doriešiť,  keďže  obec  neoprávnene užíva jeho
pozemok a pri tom on sám platí za uvedenú parcelu daň z nehnuteľností. Navrhol, že necháva
na rozhodnutí obecného zastupiteľstva, akú formu si zvolí, či už odkúpením uvedenej parcely v
celosti,  ale  nie  pod  cenu  cca  1000  eur,  ako  mu ju ohodnotil  odhadca,  alebo  dlhodobým
prenájmov za cenu cca 20  euro  mesačne.  V inom prípade bude musieť pristúpiť k  inému
riešeniu,  a  to  napríklad  znemožnením  vstupu  na  jeho  pozemok.  Keďže  poslanci  sa  k
uvedenému nevedeli hneď vyjadriť,  zhodli sa  na  tom,  že  starostka  zistí  možné  riešenia a
predloží ich na nasledujúcom zasadnutí. Referent poslancov upozornil, že aj v prípade ochoty
odkúpenia uvedeného pozemku, sa bude môcť tak urobiť až v novom rozpočtovom roku 2018.

c.) Ako  posledný požiadal o  možnosť  vystúpenia referent  obecného úradu  p.  Belan.
Požiadal poslancov o vyjadrenie k možnosti úpravy internej smernice o odmeňovaní členov
obecného zastupiteľstva.  Nutnosť úpravy vznikla na základe oznámenia poslankyne p.  Evy
Tóthovej,  že  v najbližšom čase mieni odísť zo  svojho trvalého  zamestnania a  následne sa
prihlásiť ako uchádzačka o  zamestnanie na ÚPSVR, čo  by ale mohlo byť problematické z
dôvodu jej prihlášky v sociálnej poisťovni ako poberateľa pravidelného príjmu. Referent po jej
oznámení vykonal prieskum podmienok na ÚPSVR a na Sociálnej poisťovni s nasledovným
výsledkom:

Pre ÚPSVR nepravidelný príjem nie je problematický, s pravidelným príjmom to nie je až
tak isté. Uchádzačka však musí v oboch prípadoch predložiť osvedčenie o zvolení za poslanca. 

Z  odpovede  Sociálnej  poisťovne  vyplynulo  len  to,  že  ak  by  sa  prehlasovalo  z
pravidelného príjmu na nepravidelný, treba to vykonať k poslednému dňu mesiaca a k prvému
dňu nadchádzajúceho mesiaca. Podľa odpovede Sociálnu poisťovňu nezaujíma spôsob úpravy
výplat  odmien členov obecného  zastupiteľstva  v príslušnej internej smernici Obce Lipové.
Následne sa poslanci zhodli na úprave príslušnej smernice tak,  aby si každý poslanec mohol
vybrať spôsob výplaty individuálne. 

13. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil.

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 68 - 14/2017
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 27.03.2017 do 31.05.2017 a schvaľuje 
ju. 

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 69 - 14/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  bez  pripomienok  plán  kontroly

hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 a schvaľuje ho. 

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 70 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN obce Lipové

č.  1/2017  o  niektorých  podmienkach  predaja  výrobkov  a  poskytovania  služieb  na
trhových miestach v obci Lipové.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválené
všeobecne záväzné nariadenie na úradných tabuliach a riadiť sa ním.

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 71 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách návrh   VZN obce Lipové č.

2/2017 pod názvom VZN obce Lipové č. 2/2017  Trhový poriadok trhových miest na území
obce Lipové.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválené
všeobecne záväzné nariadenie na úradných tabuliach a na trhovom mieste a riadiť sa
ním.

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
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Uznesenie č. 72 - 14/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy č.

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

a.) bežné príjmy 99.031,-- €
bežné výdavky                                                                                            95.653,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-               3.378,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                          26.237,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:    3.378,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                      22.859,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-    - 26.237,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF     22.859,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                              0,-- €
Finančné operácie celkom +/-     22.859,-- €

d.) Príjmy celkom:   121.890,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      121.890,-- €

Hospodársky výsledok +/-          0,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje navýšenie čerpania finančných prostriedkov
z Rezervného fondu obce Lipové v sume =3.659 eur na investičný zámer  rekonštrukcia a
modernizácia  areálu  miestneho  cintorína  v  rámci  ktorej  bude  vykonaná  úprava  povrchov
betónových plôch, vybudovania dvoch chodníkov, vybudovanie spevneného parkoviska pred
cintorínom, výmena vstupnej brány a  prestavba starej márnice na kolumbárium na celkovú
sumu čerpania z rezervného fondu =20.859,-- 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.

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 9: 
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Uznesenie č. 73 - 14/2017

10

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)

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 6,00 €
- Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2016 bez 
výhrad s nasledovnými výsledkami:

102 020,51 €
91 904,04 €
10 116,47 €

8 953,02 €
-8 953,02 €

1 163,45 €

113 575,49 €
110 593,11 €

-2 982,38 €

-2 988,38 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016
- na bankových účtoch
- v pokladni 0,00 €
Spolu: 

- zostatok na účte sociálneho fondu 325,86 €

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

32 372,54 €

32 372,54 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.)

b.) 

c.)

d.)

Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -2.988,38 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

Prevod prebytku rozpočtu obce Lipové za rok 2016 v celkovej výške =1.163,45 eur na rezervný fond 
obce Lipové. 

Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2017 vo výške nového zostatku v sume 
=32.372,54 Eur a

Výročnú správu obce Lipové za rok 2016 bez pripomienok a nariaďuje starostke obce sa týmto 
uznesením riadiť.



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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 74 - 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2017 nové znenie

ods. 1 č. 14 Cenník nájmov a služieb Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v
obci  Lipové  schváleného  dňa  30.03.2007  uznesením  OZ  v  Lipovom  č.  06-03/2007  a
upraveného uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/I zo dňa 12.12.2008 nasledovne: 
 

„(1) Výška poplatkov za poskytované služby a nájomného za hrobové miesta ( v nájomnom za
hrobové  miesto  a obnovu  hrobového  miesta  zahŕňa  náklady  za  odber  vody  a  odvozu
odpadov ):

a) za prepožičanie smútočnej siene na kar                                                                     =20,-- 
€ 

b) za prepožičanie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň                                  =2,-- €
c) za nájom 1 hrobového miesta vrátane miesta pre príslušenstvo 

 hrobu na dobu 10 rokov a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je              =17,-- €
d) za nájom hrobového miesta pre dieťa do 10 rokov vrátane  príslušenstva
 hrobu na dobu 10 rokov a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je               =17,-- €
e) za nájom miesta pre urnu v zemi na dobu 10 rokov 

 za každý aj započatý 1m2, a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je             =7,-- €
f) základný poplatok za poskytnutie výklenku pre uloženie urien v kolumbáriu        =150,-- €
g) poplatok za výklenok na uloženie urny v kolumbáriu na ďalších 10 rokov                =7,-- € 
h) za nájom miesta k postaveniu hrobky na dobu 20 rokov 

 za každý aj započatý m2, a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je           =24,-- €“
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený poriadok  na

úradných tabuliach a riadiť sa ním.

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
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  Termín: ihneď   

k bodu rokovania č. 11: 

Uznesenie č. 75 - 14/2017
1.)

1.1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 8 písme. e.) zákona č. 138/1991
Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  schvaľuje  zámer  odpredaja  pozemku
nachádzajúcich sa v k.  ú.  Lipové na parcele KN-C 643/1 ostatné plochy o  výmere 638 m2

vedenej na LV č. 197 vo vlastníctve Obce Lipové s uplatnením dôvodu hodného osobitného
zreteľa Zsoltovi Baginovi, trvale bytom  Železničná 996/85, Zemianska Olča, so stanovenou
minimálnou východiskovou  cenou  minimálne =2,-  eur  za  m2,  pričom ako  dôvod  hodného
osobitného zreteľa stanovuje nasledujúce:

„Parcela číslo  KN-C 643/1 ostatná plocha je zelená plocha medzi štátnou cestou na parcele
KN-C 730/1 a parcelou KN-C 643/4 vo vlastníctve žiadateľa, s ktorou priamo susedí a ktorú
žiadateľ  už  teraz  používa  ako  parkovisko  pre  svojich  zamestnancov,  ktoré  tam  chce
legalizovať. Keďže parcela sa nachádza na katastrálnom území obce Lipové v jej extraviláne,
ale pritom v intraviláne obce Zemianska Olča, je pre Obec Lipové nepoužiteľná a z tohoto
dôvodu prebytočná.  Navyše, ako vlastníkovi pozemku vyplýva obci Lipové sa starť  o jeho
kosenie a údržbu, čo z dôvodu jej umiestnenia v obci Zemianska Olča nie je možné ale čo v
súčasnosti robí žiadateľ”.

1.2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť na
úradných tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne na 15
dní nepretržite.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce na jeho najbližšom zasadnutí predložiť
návrh kúpno-predajnej zmluvy k schváleniu.

2.) 
2.1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 1 písme. a.) zákona č. 138/1991

Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  schvaľuje  zámer  odpredaja  pozemku
nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové na parcele KN-C 643/41 ostatné plochy o výmere 102 m2

vedenej na LV č.  197 vo vlastníctve Obce Lipové formou verejnej súťaže  so  stanovenou
minimálnou východiskovou kúpnou cenou =2,- eur za m2. 

1.2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť na
úradných tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne na 15
dní nepretržite.

1.3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce na jeho najbližšom zasadnutí
predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy s možnými záujemcami k schváleniu. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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

k bodu rokovania č. 12 c): 

Uznesenie č. 76 - 14/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2017 zmenu bodu

2 čl. 5 Internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Lipovom a členov jeho komisií, ktorý znie: 

„Odmeny podľa Čl. 2 ods. 1), Čl. 3 ods. 1) a Čl. 4 ods. 1), 2) a 3) týchto Zásad sa vyplácajú
mesačne  (ako  pravidelný  príjem)   alebo  v  intervale  určenom  poslancom  vo  svojom
prehlásení  (ako nepravidelný  príjem),  poukázaním na účet  poslancov v peňažnom ústave
alebo v hotovosti z pokladne obce vo výplatných termínoch Obecného úradu Lipové, t.j. 15.
dňa v mesiaci.“

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 27. júna 2017 

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

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

                      JUDr. Zuzana Smatanová p. Eva Tóthová 
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Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Jozef Pastír - Ospravedlnenie neúčasti a pripomienky k jednotlivým bodom     

 rokovania 
3.  Zdenka Pavleová - Ospravedlnenie neúčasti a pripomienky k jednotlivým bodom    

 rokovania 
4.  Správa o vykonaný kontrol hlavného kontrolóra
5.  Inventarizácia pokladne k 31.05.2017
6.   Plán kontroly hlavného kontrolóra na 11. polrok 2017
7.  VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

na trhových miestach v obci Lipové
8.       Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb a

trhových miestach a Trhový poriadok
9.   VZN obce Lipové č. 2/2017 Trhový poriadok trhových miest na území obce Lipové.
10.  Návrh úprav č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2017
11.  Schválená úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2017
12.      Záverečný účet obce Lipové za rok 2016
13.  Individuálna výročná správa obce Lipové za rok 2016
14.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipové za rok 2016
15.  Upravený Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obce Lipové  
16.   Fotokópia žiadosti Zsolta Bagina o odkúpenie pozemku parc. č. KN_C 643/1
17.  Mapa parciel KN-C 643/1 a KN-C 643/41
18.  Upravená Interná smernica č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného  

zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií
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