
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 11. decembra 2017

č. 16/2017

V Lipovom, 11. decembra 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 11. decembra 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 kontrolóra  o  vykonanej  kontrole  za  ostatné  obdobie  a
Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

6.) Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2016 

7.) Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2018 

8.) Informačné a organizačné záležitosti 

9.) Diskusia

10.) Schválenie uznesení

11.) Ukončenie a slávnostná večera pri ukončení roka 

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

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  všetkých  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. 

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Následne poslanci schválili program rokovania tak, ako bol predložený. Ako overovatelia

boli určení poslanci 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 vystúpila:
Zdenka Pavleová s otázkou ohľadne zapínania a vypínania verejného osvetlenia. Starostka

odpovedala, že s uvedenou vecou už viac krát oslovila p. Benedeka, ktorý vykonáva údržbu
osvetlenia. Do konanie zasadnutia bola vykonaná už štvrtá výmena senzora, naposledy aj so
zmenou jeho umiestnenia mimo „park“, čo sa konečne prejavilo aj v termínoch zapínania a
vypínania svetla.  

4. Kontrola plnenia uznesení 
Starostka  informovala  poslancov  o  plnení  uznesení  z  ostatného  zasadnutia.  Okrem
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uznesení, ktoré mali len charakter vzatia na vedomie, resp. schválenia úprav rozpočtu, boli
zrealizované závery uznesení o predaji pozemkov p. Baginovi a zakúpenia palivového dreva p.
Mézsárosovej. 

5.  Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za ostatné obdobie a Plán kontroly  
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Následne predložil hlavný kontrolór obce, p. Richard Nagy, svoju správu o vykonaných
kontrolách za obdobie od 31.05.2017 do 05.11.2017, v ktorej konštatuje, že počas kontrolnej
činnosti neboli zistené žiadne pochybenia a nezákonnosti. Správa je prílohou tejto zápisnice. 

Spolu so správou predložil aj plán svojej kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. Plán bol
poslancom doručený ešte pred konaním zasadnutia a tiež bol v zákonných lehotách zverejnený
na úradných tabuliach obce.  

Poslanci vzali oba predložené materiály na vedomie bez pripomienok.
 

6. Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2016
Starostka  predložila  poslancom Správu audítora  o overení  účtovnej  závierky obce

Lipové za rok 2016. Audit bol z dôvodu nedostatku času a choroby audítorky vykonaný
až  v  mesiaci  december  pred  konaním zasadnutia.  Samotná  správa  bola  poslancom
doručené ešte pred samotným zasadnutím. Tiež bola uverejnená na portály MF SR
Ročné  účtovné  závierky  prostredníctvom  programu  RIS.SAM.  Správa  je  prílohou
zápisnice.  Audítorka v správe konštatovala zákonnosť a transparentnosť všetkých účtovných
operácií v roku 2016 a tiež pravdivosť účtovnej závierky za rok 2016. Poslanci k predmetnej
správe nemali žiadne pripomienky. 

 
7. S  chválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2018, ktorý sa zároveň považuje aj ako informatívny
návrh rozpočtov obce Lipové na roky 2019 a 2020, bol na úradných tabuliach obce zverejnený
dňa 26.11.2016 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. 

Rozpočet sa v tomto štádiu navrhuje len pre časť bežného rozpočtu ako prebytkový, s
výškou bežných príjmov 79.299 eur a s výškou bežných výdavkov v sume 75.785 eur, a teda s
výškou prebytku 3514 eur. A podľa posledných prepočtov by hospodárenie obce v roku 2017
malo  skončiť  so  sumou  cca  21.860  eur,  čo  bude  po  zaúčtovaní  schváleného  čerpania
rezervného fondu v roku 2017 stav rezervného fondu obce Lipové pre rok 2018.

Starostka  požiadala  poslancov,  aby  do  najbližšieho  zasadnutia  navrhli  prípadné
investície, ktoré by sa mohli financovať z plánovaného prebytku.  Sama navrhla modernizáciu,
resp.  zriadenie  kuchynky  v  priestoroch  kultúrneho  domu  alebo  vykonanie  rekonštrukciu
elektroinštalácie  v budove obecného úradu,  a  to  na základe  revíznej  správy,  ktorú  si  dala
vypracovať  a  ktorá  konštatuje,  že  elektroinštalácia  v  budove  vôbec  nevyhovuje  súčasným
bezpečnostným normám. Správa je prílohou zápisnice.

Referent obecného úradu zároveň predložil poslancom list – pokyn na aktualizáciu
rozpočtov obcí na rok 2017 z dôvodu zreálnenia rozpočtového hospodárenia verejnej správy
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pre rok 2017. Obce Lipové sa to tiež týka, keďže podľa predbežného prepočtu, obec nevyčerpá
celkové schválené čerpanie z RF na rekonštrukciu cintorína. Z tohto dôvodu bude potrebné
vykonať  zníženie  plánu  čerpania.  V  rámci  tohto  požiadala  starostka  poslancov,  aby  sa
vyjadrili, či môže do úpravy rozpočtu zaradiť aj výmenu gamatiek a opravu plynového kúrenia
v budove kultúrneho domu a obecného úradu, ktoré musela dať urobiť neplánovane ešte v
tomto roku, alebo či má dojednať ich úhradu až v roku 2018. Poslanci súhlasili so zaradením
tejto veci do úpravy rozpočtu na rok 2017. 

Poslancom  bolo  tiež  predložené  stanovisko  hlavného  kontrolóra,  v  ktorom  návrh
rozpočtu odporúčal schváliť. 

K návrhu rozpočtu  mal  otázku len p.  Pastír  s  tým, že či  návrh obsahuje aj  zákonné
zvášenie mzdy referenta obecného úradu o 4,85% a tiež poznámku, že ak sa teda plánuje
zamestnať  1  režijný  zamestnanec,  bude  potrebné  vykonať  úpravu  súvisiacich  interných
smernic Obecného úradu v Lipovom”.

V  rámci  rokovania  tiež  navrhol  použitie  zostatku  nevyčerpaných  finančných
prostriedkov rozpočtovaných na rok 2017 na jednorázovú sociálnu dávku pre rodiny s deťmi
do konca roka 2017, a však tento jeho návrh ostatní poslanci zametli. 

Ako  poslednú  vec,  požiadal  referent  o  úpravu  termínu  platnosti  VZN o  miestnych
daniach a poplatkoch na ďalšie ročné obdobie roka 2018.   

Poslanci  sa  tiež  dohodli,  že  na  najbližšom  zasadnutí  predložia  návrhy na  možné
investície v roku 2018. 

 
8. Informačné a organizačné záležitosti

1.) Starostka predložila  poslancom žiadosť Daniely Szabóovej a Miroslava Vranku o
odkúpenie  pozemku  pred  bytovkou  č.  94  parc.  KN-C  34/12.  Svoju  žiadosť  odôvodňujú
skutočnosťou,  že  pri  dražbe  bytu  v  bytovke 94,  neboli  do  dražby započítané  aj  pozemky
prináležiaceho dvora a záhrady. Z tohto dôvodu uvedené nehnuteľnosti ostali vo vlastníctve p.
Ľudovíta Nagya, ktorého síce oslovili s ponukou na ich odkúpenie, no doteraz neúspešne. 

Po následnej debate poslanci síce predbežne súhlasili s možnosťou odpredaja tejto parcely
resp. jej časti, ale pod podmienkou, že pred samotným prerokovaním zámeru a určením ceny,
musia  byť  záujemcovia  oboznámení  so  skutočnosťou,  že  bude  potrebný súhlas  ostatných
majiteľov bytov bytovky 94, a tiež bude nutné vyhotoviť geometrický plán, keďže a uvedenej
parcele je aj  prístupová cesta do bytovky. Až po týchto úkonoch a zotrvaní  žiadateľov na
svojej žiadosti,  obecné zastupiteľstvo pristúpi k zverejneniu zámeru a rozhodnutiu o kúpnej
cene.

2.)  Starostka  oboznámila  poslancov  so  stavom  vo  veci  vypovedania  zmluvy  s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, NATUR-PACK, a.s., ktorá zabezpečovala v obci zber
separovaného odpadu.  V súčasnosti  prebehlo  rokovanie  s  dvomi  spoločnosťami,  s  jednou
sprostredkovane  cez  FCC  Slovensko  a  jedno  samostatne.  S  výsledkami  rokovaní  budú
následne poslanci oboznámení.

 3.) Referent obecného úradu požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k možnému riešeniu
neplatičov nájomného za pozemky nachádzajúce sa na parcele KN-C 640 v intraviláne obce
Zemianska Olča, ktorí napriek skutočnosti, že majú uzavreté s obcou Lipové nájomné zmluvy,
nájomné neuhrádzajú a ani nereagujú na výzvy. Navrhuje, aby týmto nájomcom, resp. všetkým
spoluvlastníkom rodinných domov nachádzajúcich sa na uvedených parcelách zaslala výzva na
odkúpenie uvedených pozemkov s upozornením, resp. oznámenie obce Lipové o jej zámere na
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odpredaj  uvedených  pozemkov,  ktorý  by  bol  zverejnený  na  úradných  tabuliach  aj  obce
Zemianska Olča. JUDr. Smatanová podotkla, že podľa jej názoru, by sa dlžníci mali dať k
vymáhaniu na súd. Pán Pastír navrhol predať uvedené pozemky aj pod cenu, aby mala z nich
obec  aspoň  nejaký  osoh,  odvolávajúc  sa  pritom  na  viac-menej  historickú  krivdu  na
predmetných vlastníkoch tam stojacich rodinných domov. 

9. Diskusia
V rámci diskusie už nevystúpil nikto. 

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 82-16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 

kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 31.05.2017 do 05.11.2017 a schvaľuje 
ju. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 83 - 16/2017
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez pripomienok plán kontroly  

hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 a schvaľuje ho. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 84 - 16/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  audítorskú  správu  o  audite

individuálnej účtovnej závierky Obce Lipové k 31. 12. 2016 bez pripomienok a schvaľuje ju.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 85   –   16/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený rozpočet obce

Lipové na rok 2018 ako prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 79.299,-- €
bežné výdavky                                                                                                  75.785,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-   3.514,-- €

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:      79.299,-- €
Výdavky celkom:                                                                                         75.785,-- €
Hospodársky výsledok +/-    3.514,-- €

 2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie, že v rámci trojročného rozpočtu
obce Lipové na roky 2018 – 2020 sa pre rok 2020 berie ako východisko schválený rozpočet
pre rok 2018 bez investičných zámerov a čerpaní z RF s výškou príjmov v sume 79.299 eur a s
výškou výdavkou v sume 75.785 eur a s plánovaným hospodárskym výsledkom 3,514 eur. 

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňovať
program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

4.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  vykonať  v  prípade
zamestnania režijného zamestnanca úpravu príslušných interných smerníc Obecného úradu v
Lipovom a informovať o nej obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.

5.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet
obce Lipové na rok 2018 a riadiť sa ním. 

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2018 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
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Uznesenie č. 86    –   16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upravuje 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 2017 na rok 2018. 
2.) V prvej časti v § 2 v bode 1 mení rok 2017 na rok 2018. 
3.) Paragraf 22 dopĺňa o bod 11, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

1/2011 vykonaná  Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 86-16/2017 dňa 
11.12.2017 je účinná dňom 01. januára 2018.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 87   –   16/2017
Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  odporúčanie  Ministrestva  financií  

Slovenskej republiky na zreálnenie rozpočtov obcí k 31.12.2017 a splnomocňuje starostku  
obce k vykonaniu potrebných úprav rozpočtu Obce Lipové na rok 2017.

O  vykonaných  úpravách  žiada  podať  informáciu  na  najbližšom  zasdadnutí  obecného  
zastupiteľstva.

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.12.2017

k bodom rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 88 - 16/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  doporučuje  starostke  obce  prehodnotiť  príspevky

odoznelé  v  bode  8  rokovania  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  a  podľa  možností  a
odporúčaní ich postupne plniť. 

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  Zároveň pozvala poslancov k slávnostnej večeri z
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príležitosti ukončenia roka 2017

V Lipovom, 11. decembra 2017 

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

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

                      JUDr. Zuzana Smatanová v.r. p. Eva Tóthová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra od 31.05.2017 do 05.11.2017
3.  Inventarizácia pokladne 
4.  Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
5.   Správa audítora o audite účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016
6.  Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2018 
7.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2018
8.  Správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške budovy obecného úradu
9.  Predpokladaný vývoj finančných prostriedkov do 31.12.2017
10.  Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 34/12 - fotokópia 

8


