
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 9. októbra 2017

č. 15/2017

V Lipovom, 09. októbra 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 9. októbra 2017
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Tóthová
Neospravedlnení: ---
Program   

1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie

4.) Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2017

5.) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 

                                    2016 - 2022

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

7.) Informačné a organizačné záležitosti 

8.) Diskusia

9.) Schválenie uznesení

10.) Ukončenie

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

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

Zároveň podotkla,  že poslankyňa Eva Tóthová sa ospravedlnila  z  dôvodu jej  pracovnej 
neschopnosti. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Následne  poslanci  schválili  program  rokovania  tak  ako  bol  predložený.  A  však  počas 

rokovania, na základe pripomienky poslanca p. Pastíra, ktorá vyplynula v priebehu zasadnutia, 
sa program doplnil o bod „Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2017“ s tým, že doplnený bod 
sa zaradil ako bod č. 5 a ostatné body sa tým posunuli.  

Ako overovatelia boli určení poslanci p. Jozef Pastír a Zdenka Pavleová. 
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, či sa koná niečo s odstránením dier na miestnej komunikácii 

od  malého  mosta  na  koniec  dediny.  Starostka  jej  odpovedala,  že  cca  pred  týždňom bolo 
rokované s  Regionálnou údržbou a správou ciest  v  Komárne  a  že  bola dohodnutá oprava 
týchto  dier  v  čo  najkratšom čase,  pričom bude vymenená  poškodená dopravná značka  na 
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miestnej komunikácii. Tiež rokovala s predsedom PD Sokolce, ktorý tiež prisľúbil pomoc pri 
oprave poľnej komunikácie z Lipového na osadu Rakytie. 

 JUDR. Smatanová sa tiež opýtala, či p. Ondrej Kacsán podal svoj návrh na vysporiadanie 
vlastníckych resp. užívateľských práv k jeho pozemku, na ktorom je vybudované parkovisko 
pred kultúrnym domom tak ako sľúbil. Starostka odpovedala, že doteraz nič na úrad nepodal, 
pričom ho upozornila na konanie dnešného zasadnutia.

p. Eva Kašičková sa opýtala, že či sa nedá robiť niečo so šáchorím v kanáli pretekajúcim 
horným koncom. Starostka uviedla, že  už o tom rokovala s kompetentnými z Povodia Dunaja, 
avšak tí jej oznámili, tak ako už pred tým, že menovaný kanál nie je pre nich prioritný a že 
bude sa na ňom niečo robiť, ak im ostanú peniaze. Zároveň pripomenula situáciu z roku 2015, 
keď časť kanála na konci horného konca prehĺbili a potom techniku presunuli inde. Podotkla, 
že podľa nej zohráva aj rolu krytia starostu nejakou politickou stranou. P. Pastír navrhol, nech 
sa prípadne argumentuje  hygienou, a však sám spomenul,  že keď ešte  bol  sám starostom, 
povodie  na  „znečistenie“  vody  v  kanáli argumentovalo  presakovaním  žúmp.  Starostka 
prisľúbila, že Povodie bude i naďalej oslovovať s požiadavkou o vyčistenie kanála.

4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2017
Tak ako aj v predchádzajúce roky, predložila starostka obce poslancom monitorovaciu 

správu o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2017. Aj keď bol predkladaný materiál zaslaný 
poslancom  vopred,  starostka  požiadala  referenta  o  stručné  zhodnotenie  hospodárenia.  K 
predloženej správe nemal žiaden poslanec pripomienky. Správa je v prílohe zápisnice. 

5. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2017
Referent  obecného  úradu  pred  samotným  oboznámením  poslancov  s  predkladanou 

úpravou  rozpočtu,  zdôvodnil  dôvod  úpravy.  Pôvodne  obecný úrad  nemal  zámer  v  tomto 
štvrťroku rozpočet upravovať, ale na základe pokynov MF SR na pracovnom seminári v Nitre, 
bolo k tomuto kroku pristúpené. Totiž, ako bolo na seminári povedané, MF SR vie odhadovať 
konečný stav hospodárenia verejnej správy, ktorej mestá a obce sú súčasťou, len na základe 
priebežne  predkladaných úprav rozpočtov miest a obcí. A však z dôvodu, že obce neupravujú 
svoje  rozpočty  podľa  naozaj  skutočného  vývoja  ich  napĺňania  (napríklad,  z  rozpočtu 
neodstraňujú začiatkom roka schválené,  ale v priebehu roka nerealizované investície),  sa v 
priebehu  roka  zväčšuje  rozdiel  medzi  predpokladaným  uzavretím  hospodárenia  verejnej 
správy a skutočnými výsledkami. Z tohto dôvodu boli obce a mestá požiadané, aby upravovali 
svoje rozpočty tak, ako sa vyvíja ich skutočné hospodárenie. Aj keď predkladaná úprava bola 
poslancom  tiež  zaslaná  vopred,  referent  stručne  prešiel  návrh  úpravy,  ktorý  je  prílohou 
zápisnice. K predloženému materiálu nemali poslanci žiadne pripomienky.   

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2016 - 2022
Po  dvoch  rokoch  spracovávania,  mohla  starostka  konečne  predložiť  poslancom  na 

posúdenie a schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 
2016 – 2022. K vypracovanému programu sa pred jeho schválením Obecným zastupiteľstvom 
obce Lipové  museli vyjadriť okolité obce a iné štátne orgány a následne Odbor starostlivosti o 
životné prostredie Okresného úradu v Komárne, ktorý rozhodol, že uvedený návrh programu 
nie je nutné posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, a tak je ho možné schváliť zastupiteľstvom. 
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Materiál  bol  tiež  predložený  poslancom  v  predstihu.  K  uvedenému  požiadal  o 
upresnenie, a to len k v ňom uvedenom počte obyvateľov obce, p. Pastír.  Ostatní poslanci 
nemali žiadne otázky a ani pripomienky.

7. Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 643/1 k.ú. Lipové
Starostka v krátkosti  zrekapitulovala stav vo veci  odpredaja pozemku parc.  č.  KN-C 

643/1,  o  ktorú  požiadal  majiteľ  priľahlých  nehnuteľností,  p.  Bagin.  Jeho  žiadosť  sa 
prerokovala a schválila už na ostatnom zasadnutí, kedy sa určila ako východisková cena za m2 

2 eurá. Následne bol na úradných tabuliach zverejnený zámer Obce Lipové na predaj tohto 
pozemku.  Tiež bol zverejnený zámer na predaj  ďalšieho tam sa nachádzajúceho pozemku. 
Ako  jediným záujemcom  o  odkúpenie  tohto  pozemku  zostal  žiadateľ,  p.  Zsolt  Bagin.  O 
odkúpenie ďalšieho ponúkaného pozemku však záujem nemal, keďže je to prístupová cesta na 
železničnú stanicu v Zemianskej Olči.

Zároveň starostka oznámila  poslancom, že počas rokovania s  p.  Baginom mu vytkla 
skutočnosť, že na uvedenej parcele začal realizovať drobnú stavbu, chodník a oplotenie. 
 Následne poslanci schválili odpredaj predmetného pozemku žiadateľovi.

8. Informačné a organizačné záležitosti
Starostka obce ďalej informovala poslancov o: 
-  výpovedi  organizácie  zodpovednosti  výrobcov  NATUR-PACK,  a.s.,  ktorá 

zabezpečovala zber a odvoz separovaného odpadu, obciam. V najbližšom období sa má konať 
pracovné stretnutie starostov dotknutých obcí a firmy FCC  Slovensko, s.r.o., n ktorom sa má 
skoordinovať ďalší postup.

- vyplatení príspevku na školské potreby a príspevok poslucháčom vysokých škôl.
- zasadnutí Bezpečnostnej rady okresu Komárno, na ktorom predkladala správu o  plnení 

úloh civilnej ochrany obcou Lipové. Následne bude v obci, v zmysle plánu práce Okresného 
úradu Komárno, vykonaná kontrola spisov.

- čerpaní a vyúčtovaní dotácií z NSK na rok 2017.
-  možnosti  obce  čerpať  dotáciu  v  rámci  MAS  Združenie  Dolný  žitný  ostrov  na 

zaobstaranie kompostérov.
-  plánovanej  spoločnej  akcii  so  Strediskom environmentálnej  výchovy Dropie  Strom 

roka, ktorou má byť realizovaná výsadba stromov popri ceste z osady Rakytie do obce Lipové. 
K uvedenému navrhla p. Pavleová dosadiť obecnú aleju v obci a p. Pastír navrhol, aby sa 
odstránili vyschnuté čerešne popri štátnej cesty zo Zemianskej Olče do Lipového. Starostka 
odpovedala  v  tom zmysle  že  v  rámci  plánovanej  akcie  sa  črtá  možnosť  získať  niekoľko 
sadeníc  ovocných stromov,  ktoré by sa mohli  vysadiť  v samotnej  obecnej  aleji.  K druhej 
otázke sa vyjadrila v tom zmysle, že si je vedomá že vyschnuté stromky  nie je možné nechať 
na  tom mieste  a  že  je  ich  potrebné odstrániť,  ale  nie  je  si  istá,  že  či  ich  treba  nahradiť 
náhradnou výsadbou. P. Pastír tiež navrhol, žeby bolo potrebné vykonať strih líp pri vjazde do 
obce, ktoré boli vysadené spolu s vyschnutými čerešňami.

-  plánovaných spoločenských akciách Deň dôchodcov a Oslavy jubilantov v roku 2017.
   -  požiadala  JUDr.  Smatanovú,  aby navrhla  riešenie  doteraz  neuzavretej  žiadosti  p. 

Mészárosovej o sociálny príspevok. Poslanci sa zhodli  na tom, žeby sa menovanej  nemala 
poskytnúť hotovosť, ale že sa jej zakúpi palivové drevo tak ako uviedla vo svojej žiadosti.

4



9. Diskusia
V rámci diskusie vystúpil p. Pastír, ktorý pochválil súčasný stav zrekonštruovaného a 

zmodernizovaného  cintorína,  ale  požiadal  aj  o  orezanie  jedného  stromu,  ktorý  ohrozuje 
pomníky. Starostka odpovedala, že orez sa už vykonal – požiadal ju o to p. Ondrej Sztanko. 

P. Pastír tiež požiadal starostku, aby sa odstránil starý drevený voz pred domom č. 1, 
ktorý tam niekedy umiestnil jeho bývalý majiteľ, Roland Tánczer.

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

k bodu rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 77 - 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Monitorovaciu  

správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2017 a schvaľuje ju. 

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 78 - 15/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy 

č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 95.532,-- €
bežné výdavky                                                                                                  93.430,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-               2.102,-- €

b.) kapitálové príjmy   1.276,-- €
kapitálové výdavky                                                                                         26.237,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:   2.102,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                      22.859,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-    - 24.961,-- €

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

d.) Príjmy celkom:   119.667,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      119.667,-- €

Hospodársky výsledok +/-          0,-- €
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2.) 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 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 79 - 15/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  bez  pripomienok  predložený  Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lipové na roky 2016 – 2022. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať 

z predmetného PHSR obce Lipové a zverejniť ho na webovej stránke obce Lipové.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 80 - 15/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie potvrdený záujem len jedného, a 

to pôvodného žiadateľa, p. Zsolta Bagina, o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 643/1 ostatné 
plochy  o  celkovej  výmere  638  m2  vedeného  na  LV  č.  197  Katastrálneho  odboru
Okresného úradu v Komárne  vo  vlastníctve  Obce  Lipové,  a  to  na  základe  svojho  
zverejneného zámeru o odpredaj tohto pozemku v zmysle svojho  uznesenia č. 75-14/2017 
zo dňa 27.06.2017 a § 9a ods.8 písm. e. zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších predpisov s uplatnením  nasledovného  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa:  
„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  

6



extraviláne, ale v intraviláne obce Zemianska Olča, je pre Obec Lipové nepoužiteľná a z  
tohoto dôvodu prebytočná. Navyše, ako vlastníkovi  pozemku,  vyplýva obci Lipové sa  
starať o jeho kosenie a údržbu, čo vzhľadom na jej umiestnenie v obci Zemianska Olča nie 
je možné, ale čo v súčasnosti robí žiadateľ”, ktorý bol na úradných tabuliach, a to pred  
Obecným úradom Lipové, na elektronickej úradnej tabuli na adrese  www.lipove.sk a na  
Centrálnej úradnej elektronickejtabuli  na portáli www.slovensko.sk, zverejnený v dňoch  
19.07.2017 až 03.08.2017.

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  viac  ako  trojpätinovou  väčšinou  schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 643/1 ostatné plochy  o  celkovej  výmere  638  m2

vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec Lipové 
a  k.ú.  Lipové  na  LV č.  197  Katastrálneho  odboru  Okresného  úradu  v  Komárne  vo  
vlastníctve obce Lipové, záujemcovi Zsoltovi Baginovi rod. Bagin, nar. 21.12.1976, r.č.  
761221/XXX,  trvale  bytom  Železničná  996/85,  946  14  Zemianska  Olča,  občanovi
Slovenskej republiky, v celosti a schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo výške  
=2,00 Eurá/m2 t.j. celkom =1276,--Eur (slovom Jedentisícdvestosedemdesiatšesť Eur).  

  3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zverejniť toto uznesenie na 
úradných tabuliach a následne zrealizovať odpredaj za uvedených podmienok a tiež jej  
ukladá povinnosť podať obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanom predaji.

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

k bodom rokovania č. 8 a 9: 

Uznesenie č. 81 - 15/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  doporučuje  starostke  obce  prehodnotiť  príspevky 

odoznelé v bodoch 8 a 9 rokovania Obecného zastupiteľstva v Lipovom a podľa možností ich 
postupne plniť. 

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

11.   Ukončenie
Zasadnutie riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Lipovom ukončila starostka obce, 
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p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 9. októbra 2017 

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

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

                      p. Jozef Pastír v.r. p. Zdenka Pavleová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie neúčasti p. Evy Tóthovej
3.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2017
4.  Návrh úpravy č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2017 
5.  Schválená úprava č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2017 
6.  Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce  Lipové  na  roky 

2016 - 2022
7.   Zámer obce Lipové na odpredaj pozemku parc. č. KN-C 643/1 k.ú. Lipové
8.  List s prejaveným záujmom Zsolta Bagina o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 

643/1 k.ú. Lipovo
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