
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 16. marca 2018

č. 17/2018

V Lipovom, 16. marca 2018

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 16. marca 2018
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Eva Tóthová
Neospravedlnení: Jozef Pastír (ospravedlnenie e-mailom bolo doručené dňa 16.03.2018 po 

ukončení zasadnutia o 19:52 hod.)
Program   

1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Schválenie investičných zámerov na rok 2018 

6.) Schválenie Komunitného plánu obce Lipové na roky 2018 - 2022 

7.) Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2018

8.) Informačné a organizačné záležitosti 

- informácia o hospodárení Obce Lipové v roku 2017

 - aplikácia zákona o ochrane osobných údajov v zmysle GDPR na obci

 - vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Obce Lipové 

9.)  Diskusia

10.)  Schválenie uznesení

11.)  Ukončenie

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

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

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

predneseným starostkou, že o vystúpenie v tento deň požiadal p. Gábor Katona z Holiarov 
ohľadne oboznámenie poslancov so zámerom revitalizácie jazera Zsemlékes,  a ktorý by sa 
vložil  do rokovania vtedy, keď by žiadateľ fyzicky došiel.  Poslanci s návrhom jednohlasne 
súhlasili.

Ako overovatelia boli určení poslanci p. Eva Kašičková a p. Zdenka Pavleová. 
Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan.
Starostka pripomenula, že zo zasadnutia je vykonávaný zvukový záznam.
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3. Interpelácie
V rámci interpelácie nik nevystúpil.

4. Kontrola plnenia uznesení 
Starostka  informovala  poslancov  o  plnení  uznesení  z  ostatného  zasadnutia.  Okrem 

uznesení,  ktoré  mali  len  charakter  vzatia  na  vedomie,  bola  zrealizovaná  posledná  úprava 
rozpočtu obce na rok 2017 s ktorou budú poslanci oboznámení v bode 8. zasadnutia. 

5. Schválenie investičných zámerov na rok 2018
V zmysle záverov z posledného rokovania obecného zastupiteľstva v decembri 2017 pri 

prerokovaní rozpočtu obce na rok 2018 starostka predniesla svoje návrhy na „investičné“ akcie 
pre rok 2018. Vo schválenom rozpočte pre rok 2018 bola už  plánovaná rezerva (vo forme 
prebytku) na  „investičné“ akcie  resp.  na potrebné úpravy rozpočtu na rok 2018, ktoré by 
vyplynuli z činnosti úradu v priebehu roka.

Úprava rozpočtu sa na tomto zasadnutí nepredkladá a to z dôvodu, že doteraz nie sú 
celkom jasné dopady niektorých opatrení, ktoré sa už do konania zasadnutia prijali alebo budú 
prijaté  –  rozšírenie  autobusového  spoja  do  obce,  vypracovanie  Komunitného  plánu  obce, 
zabezpečenie spôsobilej osoby na výkon zákona o ochrane osobných údajov podľa smernice 
EÚ, vyčíslenie vlastných nákladov na schválené dotácie v rámci MAS Dolný Žitný ostrov a 
programu LEADER, vyčíslenie vlastných nákladov v prípade schválenia žiadosti  ÚPSVR v 
Komárne na poskytnutie príspevku na zamestnanie evidovaných uchádzačov o zamestnanie a 
iné.  Z uvedeného prebytku by starostka okrem vyššie uvedeného, navrhovala financovať len 
jednu „investíciu“,  a to zmenu malej  sály v kultúrnom dome na kuchynku pre kultúrno – 
spoločenské akcie.

Už na ostatnom zasadnutí bola v podstate odsúhlasená rekonštrukcia elektroinštalácie v 
budove  obecného  úradu.  Starostka  si  dala  vypracovať  niekoľko  cenových  ponúk,  ktoré 
predložila  poslancom.  Najlacnejšia  ponuka by stála  celkom s DPH =11.155,20 € (výmena 
elektroinštalácie =8.358,00 € a premiestnenie prípojky =2.797,20 €). pričom by sa poslanci 
mali  rozhodnúť  či  sú  za  realizáciu  oboch  častí  naraz,  alebo  postupne.  Uvedenú akciu  by 
starostka navrhovala realizovať čerpaním finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. 

Následne  poslanci  v  diskusií  vyjadrili  svoj  názor,  že  sa  im  zdá  navrhovaná  cena 
privysoká a uzniesli sa že poverujú starostku aby oslovila ešte ďalšie firmy resp. živnostníkov 
- elektrikárov. 

Starostka  tiež  predložila  poslancom  návrh  na  vyriešenie  pretrvávajúceho  problému 
využitia  nedokončeného  športového  multifunkčného  ihriska.  Zisťovala  možnosti  jeho 
dostavby, revitalizácie prípadne jeho zmeny, no všetky vychádzali  veľmi finančné náročné. 
Navyše,  pre  „populačné“  pomery  v  obci  by  každé  takéto  riešenie  ostalo  napokon  stále 
nevyužívané. Ako najlepšie riešenie sa jej zdá uvedené ihrisko odstrániť. A na jeho mieste 
vysadiť  stromy,  resp.  zriadiť  dažďovú  záhradu  z  finančných  prostriedkov  z  programu 
LEADER. Priebežne si zistila cenu za odstránenie uvedeného ihriska a podľa informácie z PD 
Sokolce by toto stálo cca 1.000 eur pričom získaný materiál by sa mohol následne použiť na 
opravy miestnej  komunikácie  na  osadu Rakytie.  So  zámerom odstránenia  ihriska  súhlasili 
všetci poslanci, ale z dôvodu značnej sumy finančných prostriedkov do neho už vložených, by 
radšej mali uvedený zámer potvrdený občanmi obce, napríklad dotazníkovým spôsobom. 
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O 17,00 hod. bolo zasadnutie prerušené z dôvodu, že zástupkyňa starostky JUDr. Zuzana 
Smatanová musela kvôli dieťaťu odísť domov.  Ešte pred odchodom dala súhlas, že ak by sa 
počas  jej  neprítomnosti  dostavil  p.  Katona,  že  môže  ostatných  poslancov  oboznámiť  so 
svojimi  zámermi  ohľadne  jazera  Zsemlékes,  s  tým,  že  bude  potom  s  obsahom  stručne 
oboznámená. 

Následne,  po  jej  odchode,  sa  na  zasadnutie  dostavil  p.  Gábor  Katona.  Starostka  ho 
požiadala o prednesenie svojej veci.  Tým sa do rokovania vsunul podľa dohovoru nový bod č. 
6 a ostatné sa posunuli.

6. Vystúpenie p. Gábora Katonu – revitalizácia jazera Zsemlékes
P. Katona oznámil, že spolu so svojimi spoločníkmi založili neziskovú organizáciu cieľom 

ktorej  by mala  byť  revitalizácia  celého  jazera  Zsemlékes.  Mali  by sa  revitalizovať  brehy, 
vykonať výsadba pôvodných drevín, vyčistiť  -  odbahniť dno jazera, vytvoriť pláže na kúpanie 
a miesta na rybárčenie a na zvýšenie hladiny jazera vybudovať na jeho koncoch, kde sa jazero 
napája na miestne kanále, hate. Niekoľkokrát podčiarkol, že v pláne nie je jazero oplotiť, ale 
práveže sprístupniť ho i  verejnosti,  a to prepojením na existujúce cyklotrasy a vytvorením 
táborov pre deti a mládež. Podotkol, že uvedené činnosti nie sú ani za účelom podnikania ale 
za účelom ochrany prírody a spoločensko – športových aktivít  obyvateľov a návštevníkov 
nášho regiónu. Z dôvodu odbahnenia a uskladnenia vyťaženého bahna si už dali vypracovať 
biologicko  -  chemický  rozbor  usadenín  a  tiež  aj  rýb  v  ňom  žijúcich.  Podľa  priebežných 
prepočtov to  bude stáť značné finančné prostriedky, ktoré by chceli  mimo iné získať aj  z 
eurofondov.   Na podanie  žiadosti  a  nárokovateľnosti  dotácie  je  však  potrebné usporiadať 
užívateľské práva k pozemkom jazera, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve troch obcí a to 
Lipové,  Bodza  a  Sokolce.  K  možnosti  podania  žiadosti  je  nevyhnutnou  podmienkou 
uzatvorenia minimálne nájomných zmlúv na ich užívanie. Obec Lipové vlastní z jazera cca 1,4 
ha. Svoje žiadosti už predložil ostatným dvom obciam. Obecné zastupiteľstvo  obce Bodza s 
uzavretím nájomnej zmluvy súhlasilo a zmluvu uzavrelo, a to na sumu =30,- € za hektár na 
rok  s trvaním nájomného pomeru na 30 rokov. Obecné zastupiteľstvo obce Sokolce sa zatiaľ  
jednoznačne nevyjadrilo. Vyjadril sa, že nie je nutné, aby sa poslanci hneď vyjadrili ale aby 
aspoň nad takouto možnosťou porozmýšľali.

V priebehu výkladu p.  Katonu sa tiež  vrátila  JUDr.  Smatanová,  ktorá  bola  v krátkosti 
oboznámená s už predneseným. 

V  priebehu  vystúpenia  poslanci  podávali  doplňujúce  otázky,  na  ktoré  p.  Katona  hneď 
odpovedal. Poslanci priebežne vyjadrili súhlas s predloženým zámerom. 

 
7. Schválenie Komunitného plánu obce Lipové na roky 2018 - 2022

V zmysle novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách majú obce podľa § 83 
povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Z tohto dôvodu starostka predložila 
poslancov externým spracovateľom vypracovaný  Komunitný plán sociálnych služieb  obce 
Lipové na roky 2018 – 2022,  ktorý bol  zaslaný poslancom ešte  pred konaním zasadnutia. 
Poslanci k plánu nemali v podstate žiadne pripomienky a súhlasili s ním. (plán je prílohou 
tejto zápisnice)

 

4



8. Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2018
Plán činnosti  kultúrnej  komisie  predložila  predsedkyňa komisie  p.  Zdenka Pavleová. 

Plán bol tiež zverejnený na úradných tabuliach obce a tiež zaslaný poslancom pred konaním 
zasadnutia. K uvedenému bodu mala poznámku len starostka a to len v tom smere, že niektoré 
body z plánu budú kryté schválenou dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2018.

Poslanci vzali plán na vedomie (Plán je prílohou tejto zápisnice)

 
9. Informačné a organizačné záležitosti

1.) Informácia o hospodárení Obce Lipové v roku 2017 
Starostka požiadala referenta p. Belana o krátke zhodnotenie hospodárenia obce Lipové za 

rok 2017. Úvodom referent predložil poslancom poslednú úpravu rozpočtu Obce Lipové na 
rok 2017 č. 4, ktoré bola vykonaná v zmysle záverov rokovania obecného zastupiteľstva a 
uznesenia  č.  87-16/2017  zo  dňa  11.  decembra  2017.  (v  prílohe)  Následne  bol  poslancom 
predložený materiál „Informácia o stave hospodárenia Obce Lipové k 31.12.2017“ (v prílohe), 
v ktorom je už zohľadnená aj posledná úprava rozpočtu, ktorý ale nenahrádza Záverečný účet 
obce Lipové za rok 2017, ktorý bude predložený obecnému zastupiteľstvu do konca júna 2018. 
Základné údaje hospodárenia obce Lipové za rok 2017 sú:

1.) Stav finančných prostriedkov v euro 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 32 372,54
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017                                                                  19 976,18
Rozdiel      - 12 396,36

2.) Stav rozpočtového hospodárenia v euro 

Druh rozpočtu Schválený Upravený Skutočnosť 
Celkové príjmy 75 677,00 121 169,00 118 578,95
Celkové výdavky                                75 677,00                        121 169,00              108 417,86
Celkový prebytok / schodok 0,00   0,00 +10 161,09

 

Celkové príjmy bez čerp. RF 75 677,00   98 310,00   96 021,50
Celkové výdavky   bez čerp.RF       75 677,00                        121 169,00              108 417,86
Celkový prebytok / schodok 0,00 - 22 859,00 - 12 396,36

 

Bežné príjmy 75 677,00   98 310,00   94 745,50
Bežné výdavky                                     75 677,00                          95 406,00                82 956,46
Celkový prebytok / schodok 0,00     1 628,00 +11 789,04
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Kapitálové príjmy     0,00     1 276,00          1 276,00
Kapitálové výdavky                                       0,00                           25 763,00                25 461,40
Celkový prebytok / schodok 0,00 - 24 487,00 - 24 185,40

Poznámka: Príjem: Predaj pozemkov
 Výdavky: Schválené investície (výmena bezpečnostného zariadenia v 

budove OcÚ a rekonštrukcia cintorína a zriadenie kolumbária)

Finančné príjmové operácie     0,00   22 859,00        22 557,45
Finančné výdavkové operácie                  0,00                                    0,00                         0,00
Celkový prebytok / schodok 0,00 + 22 859,00 + 22 557,45

Poznámka: Príjem: Predaj pozemkov
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície

3.) Stav Rezervného fondu obce pre rok 2018 

Stav k 31.12.2016 32 372,54
Celkový prebytok / schodok k 31.12.2017                                                                -  12 396,36
Stav k 31.12.2017         19 976,18

4.) Stav Akruálneho hospodárenia obce 

Výnosy – účtovná skupina 6 96 479,84
Náklady - účtovná skupina 5                                                                                          - 97 021,54
Rozdiel           - 541,70

Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie bez pripomienok.

2.) Aplikácia zákona o ochrane osobných údajov v zmysle GDPR na obci 
Starostka  spolu  s  referentom  oboznámili  poslancov  s  novými  povinnosťami,  ktoré  pre 

obecný úrad  vyplývajú  na  úseku  ochrany osobných  údajov  v  zmysle  európskej  smernice 
GDPR. Okrem iného vznikla obci povinnosť vypracovať nové vnútorné smernice a tiež mať 
osobu spôsobilú na dozor nad dodržiavaním ustanovení nového zákona. Obec k tomuto dňu 
podpísala zmluvu s firmou osobnyudaj.sk. Poslanci vzali uvedená na vedomie.

3.) Vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Obce Lipové 
Starostka  predložila  poslancom  list  predsedu  ZMOS  so  stanoviskom  k  možnosti 

vysporiadania cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obcí ale aj stanovisko SPF, z 
ktorého  vyplýva,  že  možnosti  obce  o  bezplatný  prevod  pozemkov  do  vlastníctva  obce  je 
minimálny,  keďže  sa  nejedná  o  pozemky  vo  vlastníctve  štátu,  ale  v  našom  prípade  vo 
vlastníctve  Stavebného  bytového  družstva  kolonistov  na  Slovensku.  Podľa  vyjadrenia 
zamestnanca  SPF p.  Getlera  by takéto  pozemky mohli  prejsť  do vlastníctva   obce len  za 
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úhradu  a  to  za  trhové  ceny.   Ale  zároveň  odporúčal  obecnému  úradu  obrátiť  sa  na  jeho 
vedúceho p. Kováča, a prerokovať možnosť vydržania. JUDr. Smatanová vyjadrila skepsu k 
možnému výsledku ale odporúčala starostke pokúsiť sa prevod zrealizovať. 

10. Diskusia
V rámci diskusie už nevystúpil nikto. 

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

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 89-17/2018
1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke vykonať ďalší prieskum trhu na 

investičnú akciu „Rekonštrukcia elektroinštalácie  budovy obecného úradu“ a  o výsledku a 
cenových ponukách informovať obecné zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke vykonať dotazníkový prieskum o 
naložení  s  nedokončenou  stavbou  športového  multifunkčného  ihriska  a  o  výsledkoch 
informovať obecné zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: do 30.06.2018

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 90 - 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom jednohlasne bez pripomienok schvaľuje  Komunitný 

plán obce Lipové na roky 2018 – 2022 a ukladá starostke riadiť sa ním. Tiež ukladá starostke 
predložiť plán  VÚC Nitra.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 90 - 17/2018
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  bez  pripomienok na vedomie  Plán  kultúrnej 

komisie na rok 2017 a ukladá starostke zabezpečiť jeho plnenie.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 91 - 17/2018
1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok úpravu rozpočtu obce 

Lipové č. 4 s nasledujúcim stavom rozpočtových príjmov  a výdavkov:

Druh rozpočtu Úprava č. 4
Celkové príjmy 121 169,00
Celkové výdavky                                                                                                  121 169,00  
Celkový prebytok / schodok  0,00

 

Celkové príjmy bez čerp. RF    98 310,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                         121 169,00  
Celkový prebytok / schodok - 22 859,00

 

Bežné príjmy   98 310,00
Bežné výdavky                                                                                                         95 406,00  
Celkový prebytok / schodok     1 628,00

Kapitálové príjmy       1 276,00
Kapitálové výdavky                                                                                                   25 763,00  
Celkový prebytok / schodok - 24 487,00

Poznámka: Príjem: Predaj pozemkov
 Výdavky: Schválené investície (výmena bezpečnostného zariadenia v 

budove OcÚ a rekonštrukcia cintorína a zriadenie kolumbária)

Finančné príjmové operácie         22 859,00
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Finančné výdavkové operácie                                                                                        0,00
Celkový prebytok / schodok + 22 859,00

Poznámka: Príjem: Predaj pozemkov
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2017  č.4 a riadiť sa ním. 

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie bez pripomienok na vedomie „Informáciu o 
stave hospodárenia Obce Lipové k 31.12.2017“.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 92 - 17/2018
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  vykonať  zisťovanie  o  možnosti 

prevodu cudzích pozemkov pod budovami vo vlastníctve obce Lipové do vlastníctva obce 
Lipové a následne mu podať informáciu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

 

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.  

V Lipovom, 16. marca 2018 

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

                      p. Eva Kašičková p. Zdenka Pavleová.

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie neúčasti p. Evy Tóthovej
3.  Ospravedlnenie neúčasti p. Jozefa Pastíra
4.  Fotokópie cenových ponúk na rekonštrukciu elektroinštalácie budovy OcÚ
5.   Komunitný plán obce Lipové na roky 2018 - 2022 
6.  Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2018
7.  Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2017 č. 4
8.  Informácia o hospodárení Obce Lipové v roku 2017
9.  List predsedu ZMOS k vysporiadaniu pozemkov 
10.  Informácia SPF k vysporiadaniu pozemkov 
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