
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 09. októbra 2020

č. 08/2020

V Lipovom, 09. októbra 2020

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 09. októbra 2020
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Dávid Nagy
Neospravedlnení: --

Program  :
.1 Otvorenie

.2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.3 Interpelácie

.4 Kontrola plnenia uznesení 

.5 Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

.6 Žiadosť Viery Abrahámovej o zníženie nájomného 

.7 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2020

.8 Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2020

.9 Úprava sadzieb nájomného 

.10 Organizačno – informačné záležitosti

.11 Diskusia

.12 Schválenie uznesení

.13 Ukončenie

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

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

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
Starostka sa opýtala poslancov, či majú niečo k doplneniu programu rokovania. Zároveň

požiadala  sama  poslancov  o  rozšírenie  rokovania  o  bod  “Žiadosť  Ing.  Matúša  Fejku  o
odkúpenie obecných pozemkov okolo bývalej predajne potravín”. Keďže žiaden iný poslanec
nemal  k  programu  rokovania  pripomienky  resp.  návrhy,  poslanci  jednohlasne  schválili
doplnený program o bod navrhnutý starostkou ako bod č. 3, pričom ostatné body rokovania len
posunuli. 

       Ako overovatelia boli určení poslanci p. Bc. Zdenka Pavleová a JUDr. Zuzana Smatanová.

       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan. 

3. Žiadosť Ing. Matúša Fejku o odkúpenie pozemkov okolo bývalej predajne Jednoty
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Starostka  v  prvom rade  privítala  samotného  záujemcu  Ing.  Matúša  Fejku.  V krátkosti
oboznámila poslancov s predmetom žiadosti. Ing. Fejka kúpil od p. Stanislava Podluckého a p.
Zlaty Bučekovej budovu bývalej predajne potravín a hostinca. A keďže nový majiteľ, podľa
jeho vyjadrenia, chce budovu prerobiť na rodinný dom, by chcel odkúpiť aj okolité pozemky,
ktoré  sú  vo  vlastníctve  obce.  Starostka  následne  požiadala  samotného  Ing.  Fejku  o
oboznámenie  poslancov  s  jeho  zámermi  s  predmetnými  nehnuteľnosťami.  Ing.  Fejka
informoval, že bývalú predajňu a hostinec má záujem prestavať na obytný dom bungalového
typu s tromi bytovými jednotkami. Jednu by chcel pre svojich rodičov, druhú pre seba a tretiu
na prenájom. Avšak, aby mohol svoj zámer zrealizovať, potreboval by tiež vlastniť susedné,
prináležiace  pozemky.  Na pozemku za budovou,  na ktorej  je  mimochodom aj  umiestnený
septik  budovy,  by chcel  zriadiť  tri  dvory prináležiace  k  jednotlivým bytom.  Následne  sa
poslanci začali pýtať na detaily jeho zámerov. Vyjadrili svoju opatrnosť  s rozhodnutím a tiež
vyjadrili, že k zodpovednému posúdeniu by potrebovali, keby im Ing. Fejka predložil priamo
projektovú  dokumentáciu  prestavby budovy,  z  ktorej  by  bolo  zjavné,  na  čo  bude  stavba
následne slúžiť.  Vyjadrili  sa,  že  pre nich je  záujemca odkúpenie úplne neznámy človek a
nemôžu si dovoliť, žeby len tak uverili  jeho slovám bez predloženia konkrétneho projektu.
Starostka pritom spomenula podobné prípady zo susedných obcí, kde nový vlastník nejakého
objektu následne do neho nasťahoval neprispôsobivých obyvateľov. Ak by sa to stalo v našej
obci, a ešte k tomu v jej strede, pre obec by to bola úplná katastrofa. 

Na  záver  sa  poslanci  s  Ing.  Fejkom  dohodli,  že  on  najprv  predloží  projektovú
dokumentáciu  prestavby  budovy.  Na  základe  nej  zasadne  ekonomická  komisia  obecného
zastupiteľstva, ktorá projekt preštuduje a dá odporúčanie samotnému obecnému zastupiteľstvu,
ktoré následne rozhodne o žiadosti. Následne Ing. Fejka opustil rokovanie zastupiteľstva.

4. Interpelácie
V rámci interpelácie nik nevystúpil.

5. Kontrola plnenia uznesení
  Starostka  v  krátkosti  zhodnotila  plnenia  uznesení  z  posledného  zasadnutia  obecného

zastupiteľstva. Zo ôsmych uznesení bolo šesť len schvaľovacích resp. vzatie na vedomie, a to
schválenie:

 náhradníka p. Dávida Nagya za poslanca za odstúpivšiu poslankyňu Evu Kašičkovú,

 Richarda Nagya za hlavného kontrolóra obce na obdobie rokov 2020 až 2026,

 záverečného účtu a výročnej správy obce Lipové za rok 2019, 

 úpravy č. 1 rozpočtu obce na rok 2020,

 prehlásenie nového poslanca p. Nagya k poslaneckým odmenám a 

 odpustenie nájomného za priestory hostinca počas obdobia núdzového stavu z dôvodu
pandémie ochorenia Covid-19, počas ktorého musel byť hostinec v zmysle opatrení uzavretý.

Ďalej boli schválené dve uznesenia, ktoré bolo treba i fyzicky zrealizovať, a to:

 predloženie úprav niektorých interných smerníc, s ktorými budú poslanci oboznámení v
ďalších bodoch a

 odstránenie betónovej plochy nefunkčného multifunkčného športového ihriska,  čo bolo
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vykonané v mesiacoch jún a júl tohoto roku.

6. Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Hlavný kontrolór  predložil  poslancom  Plán  kontroly hlavného  kontrolóra  na  II.  polrok

2020.  Plán  bol  zverejnený na  úradných  tabuliach  obce  v  zákonnej  lehote.  Poslanci  plán
kontrolnej činnosti vzali na vedomie bez pripomienok.

Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.

7. Žiadosť Viery Abrahámovej o zníženie nájomného
Starostka  obce  predložila  poslancom  žiadosť  p.  Viery  Abrahámovej  o  zníženie  resp.

odpustenie  jej  nájomného  za  priestory  predajne  v  budove  kultúrneho  domu  za  obdobie
vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu epidémie ochorenia Covid-19. 

V následnej diskusii k žiadosti poslanci hlavne spochybnili opodstatnenosť žiadosti, a to z
dôvodu,  že  v  tomto  období  predajne  potravín  neboli  na  základe  platných opatrení  plošne
uzatvorené, tak ako napríklad hostince. Navyše vyjadrili svoj názor, že prevádzkarka predajne
mohla  túto  situáciu  využiť  a  nahradiť  výpadok niektorého  sortimentu  z  dôvodu uzavretia
vedľajšieho hostinca. Poslanci sa zhodli  na tom, že zníženie obratu v predajni potravín bol
spôsobený len konaním samotnej prevádzkarky. Navyše skritizovali, že nedodržuje otváracie
hodiny a to nie len počas vyhláseného núdzového stavu. 

Z vyššie uvedených dôvodov napokon poslanci zníženie nájomného neodsúhlasili.

8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2020

Tak  ako  aj  v  predchádzajúce  roky,  predložila  starostka  obce  poslancom
monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2020. 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. 

9. Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2020
Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2020 bol na úradných tabuliach zverejnený

dňa 24.09.2020, čím boli splnené zákonne podmienky. Do dňa prerokovania neboli na obecný
úrad doručené žiadne návrhy a ani námietky.  Aj keď predkladaná úprava bola poslancom tiež
zaslaná  vopred,  referent  stručne  prešiel  návrh úpravy,  ktorý je  prílohou  zápisnice.  Úpravy
vychádzali  hlavne  zo  skutočného  vývoja  príjmov  a  prehodnotenia  potreby  niektorých
výdavkov. Návrh úpravy rozpočtu je vyrovnaný s výškou celkových príjmov a aj výdavkov v
sume 113.910 €. Pričom sa v ňom nepočíta so žiadnym čerpaním finančných prostriedkov z
rezervného  fondu  obce.  V samotnej  výdavkovej  časti  v  kapitole  “Rozvoj  obce”  je  skrytá
rezerva v sume cca 1500 eur, ktorú starostka navrhla využiť na výmenu plynového kotla v
budove  obecného  úradu.  Niektorí  poslanci  poznamenali,  že  či  by nebolo  lepšie  plánovať
výmenu kotla s celkovou rekonštrukciou kúrenia na obecnom úrade. Starostka povedala, že si
nechá poradiť. Zároveň podotkla, že už sa o tejto alternatíve rokovalo, dokonca dala vtedy
vykonať  prieskum trhu,  no  cenové ponuky boli  pre  obec  veľmi  vysoké.  Hlavný kontrolór
navrhol, aby boli vyžiadané cenové ponuky od viacerých možných dodávateľov

Záverom bolo pripomenuté,  že stále  platí  pre  toto rozpočtové  obdobie,  že  v prípade
nedostatočného napĺňania rozpočtu v priebehu roka je v zmysle aktuálnych opatrení MF SR z
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dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 možné použiť na tieto, aj bežné výdavky, zdroje z
Rezervného fondu obce. Pričom by ich konkrétne čerpanie bolo včas predložené na schválenie
obecnému zastupiteľstvo

10. Úprava sadzieb nájomného

 Starostka požiadala poslancov, hlavne členov ekonomickej komisie, aby sa zamysleli, či by
nebolo vhodné upraviť výšku súm nájomného za priestory v kultúrnom dome a či obecného
úradu. Podľa jej názoru už nevystihujú reálny stav a potreby obce. Obec do prenajímaných
priestorov investovala značné finančné prostriedky a pritom sú prenajímané i iné veci alebo
zariadenia, a nie len priestory. A v porovnaní s ostatnými dedinami sú výšky nájomného na-
ozaj smiešne. Zároveň je potrebné určiť, ako a či pokryť nájomným aj obdobie, keď sa v pries-
toroch pripravujú akcie, pre ktoré sa priestory prenajímajú. 

Následne  sa poslanci dohodli, že uvedené prerokuje ekonomická komisia a obecnému za-
stupiteľstvu predloží jej návrhy na najbližšom zasadnutí.

11.  Informačné a organizačné záležitosti 

 a.) Zmena internej smernice Poriadku odmeňovania zamestnancov Obce Lipové
Starostka  predložila  poslancom  zmenu,  resp.  nový  Poriadok  odmeňovania

zamestnancov. Zmena bola vykonaná na základe uznesenia OZ v Lipovom č. 50-07/2020 zo
dňa 18.06.2020 a aplikuje niektoré ustanovenia paragrafov 118 a 152a Zákonníka práce i pre
Obec Lipové. Poslanci vzali informáciu na vedomie. Smernica je prílohou zápisnice.

b.) Zmena internej smernice Organizačného poriadku Obecného úradu v Lipovom
Starostka  predložila  poslancom  zmenu,  resp.  nový Organizačný  poriadok  Obecného

úradu v Lipovom, v ktorom reflektuje prijatie jedného režírovanej zamestnanca na polovičný
úväzok, ktorý bude vykonávať upratovanie a pomocné práce pri údržbe verejných priestorov
a budov vo vlastníctve obce. Nový organizačný poriadok bol poslancom zaslaný v predstihu
pred konaním zasadnutia. Prijatým režijným zamestnancom je p. Iveta Bučeková. Poslanci
vzali informáciu na vedomie. Smernica je prílohou zápisnice.

c.) Zmena internej smernice Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov
Starostka predložila poslancom zmenu, resp. novú internú smernicu Tvorba a použitie

finančných a peňažných fondov. Zmena bola vykonaná na základe uznesenia OZ v Lipovom
č. 50-07/2020 zo dňa 18.06.2020 a aplikuje Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pri výkone
práce  vo  verejnom  záujme.  Zároveň  upresňuje  podmienky  čerpania  sociálneho  fondu
zamestnancami. Smernica je prílohou zápisnice.  

d.) Kontroly činnosti obecného úradu
Starostka  oboznámila  poslancov  s  výsledkami  vonkajšej  kontroly činnosti  Obecného

úradu v Lipovom, ktoré boli v poslednom čase vykonané na obecnom úrade nadriadenými
úradmi, a to:

- v septembri bola Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru  v Komárne
vykonaná  kontrola  vo  veciach  zvereného  výkonu  štátnej  správy na  úseku  ochrany pred
požiarmi.  Aj  keď  obci  chýbali  niektoré  dokumenty  (mapa  s  vyznačenými  pouličnými
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hydrantami a zoznamom obcou kontrolovanými objektami spolu s termínmi kontrol) vyjadril
kontrolný  orgán  spokojnosť  so  stavom  dokumentácie.  Na  odstránenie  nedostatkov  bol
stanovený termín 31.10.2020. K súčasnému dňu sú už všetky nedostatky odstránené.
- v októbri bola Okresnou prokuratúrou v Komárne vykonaná previerka stavu zákonnosti v
postupe  a  rozhodovaní  obce  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o  slobodnom  prístupe  k
informáciám.  Kontrolný  orgán  vyjadril  spokojnosť  s  výsledkami  kontroly  a  podľa  jeho
vyjadrenia prvý raz nemusel vydať prokurátorské opatrenia.
     V rámci tejto informácie poznamenal referent, že z dôvodu kontroly bola vypracovaná a
zverejnená Interná smernica č. 1 Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211/2000
Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám.  Smernica nebola poslancom zaslaná z dôvodu
opomenutia  referentom.  Smernica  však  obsahuje  len  náležitosti  zákona  rozpracované  na
podmienky Obecného úradu v Lipovom. Smernica bude poslancom odoslaná dodatočne.

 e.) Informácia priebehu sčítania domov a bytov 2021          
    Starostka informovala poslancov o stave práve prebiehajúcej časti sčítania obyvateľov

domov a bytov 2021 v obci Lipové. V roku 2020 prebieha sčítanie domov a bytov a v obci
Lipové  ho  vykonáva  referent  obecného úradu  p.  Belan.  Sčítanie  sa  vykonáva  z  rôznych
agend, ktoré má p. Belan k dispozícii. K dnešnému dňu je vykonané 100 % uzavretie domov
a bytov evidovaných k dnešnému dňu v našej obci.  Oficiálne uzavretie sčítania  domov a
bytov je k 31.12.2020. 

      Tohoto času začínajú prebiehať školenia na asistenčné práce počas druhej fázy sčítania, a
to  sčítania  obyvateľov,  ktoré  sa  bude konať  v  prvých mesiacoch roka  2021.  Asistentom
sčítania je referent obecného úradu, p. Belan.

  f.) Audit účtovnej závierky obce Lipové za rok 2019
  Starostka informovala  poslancov,  že audit  účtovnej  závierky za rok 2019 bude po

dohode  s  audítorkou  vykonaný  dňa  16.  10.  2020.  Správa  audítorky  bude  predložená
poslancom na najbližšom zasadnutí.

  g.) Informácia o inštalácii nového osvetlenia
  Starostky informovala poslancov, že dala vymeniť v strede obce na siedmych stĺpoch

lampy a to za LEDky. Sú to úsporné lampy a výmena bola vykonaná z dôvodu, aby sme
videli ich efektivitu a mohli sa k nej vyjadriť aj samotní občania. Ak by sa lampy osvedčili a
boli by efektívne, mohlo by sa pristúpiť v budúcnosti i k ich celkovej výmene.

Odmontované  dve  pôvodné  lampy  boli  nainštalované  na  začiatok  obce  a  na
parkovisko pri cintoríne. 

  h.) RECobal, s.r.o. - informácia o výpovedi
  Starostka  informovala  poslancov  o  výpovedi  zmluvy  organizácie  zodpovednosti

výrobcov  obalov  (OZV)  RECobal,  s.r.o.,  ktorá  pre  našu  obec  zabezpečovala  zber
separovaného odpadu. Tohoto času plynie výpovedná lehota, a to do 31.12.2020. Starostka
už začala konať, aby zabezpečila pre našu obec novú OZV, resp. aby súčasná OZV zrušila
výpoveď. Starostka oslovila samotnú OZV, okolité obce, ktoré tiež dostali výpovede a tiež
firmu FCC Slovensko, s.r.o., ktorá zabezpečuje fyzicky odvoz separovaného odpadu z obce.
O  ďalších  krokoch  a  stave  vo  veci  bude  starostka  poslancov  informovať  na  najbližšom
zasadnutí. 
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  ch.) Informácia o realizácii dažďových záhrad
  Ako si už poslanci isto všimli, započala konečne realizácia dažďových záhrad v rámci

projektu  cezhraničnej  spolupráce.  Záhrady  budú  situované  pri  obecnom  úrade  a  za
autobusovou zastávkou na mieste odstráneného športového multifunkčného ihriska

   i.) Informácia o spôsobe realizácii dňa dôchodcov a osláv jubilantov v období pandémie
  Starostka informovala, že spolu s kultúrnou komisiou sa dohodla, že budú zakúpené

vecné dary, ktoré potom komisia roznesie dôchodcom. To isté riešenie bude i v prípade osláv
jubilantov. Samotné oslavy a ani stretnutie sa tohoto roku neuskutoční.

Zároveň poznamenala,  že  k  dnešnému  dňu sa  činnosti  kultúrnej  komisie  z  radov
občanov zúčastňuje už len p. Iveta Bučeková, ktorú je teraz už možné oficiálne prihlásiť do
poisťovní, keďže už nie je evidovaná uchádzačka o zamestnanie.

Následne bolo skonštatované, že komisia je stále neúplná a navyše, nový poslanec, r.
Dávid Nagy, nie je stále zaradený do žiadnej komisie. 

   j.) Prehlásenie poslankyne Daniely Vrankovej k vyplácaniu poslaneckých odmien. 
  Starostka predložila poslancom písomné prehlásenie poslankyne Daniely Vrankovej, že

si po ukončení vyplácania materského príspevku uplatňuje vyplácanie poslaneckých odmien
ako i odmien za činnosť v ekonomickej komisii. 

V rámci tohoto bodu požiadal referent obecného úradu o vysvetlenie, resp. upresnenie
bodu č. 5 článku 5 Internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva  v  Lipovom  a  členov  jeho  komisií.  Podľa  jeho  názoru  nie  je  spravodlivé
uplatňovať odvolanie vzdania sa vyplácania odmien až v novom rozpočtovom období, keďže
vzdanie  sa  vyplácania  odmien  mohlo  byť  z  dôvodu  nejednoznačnosti  výkladu  zákona.
Poslanci následne smernicu upravili v tom zmysle, že vyplácanie odmien odmien započne s
najbližším  výplatným termínom  po  odvolaní  vzdania  sa.  Upravená  smernica  je  prílohou
zápisnice.  

12. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil. 

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

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 57-08/2020

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok plán kontroly
hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: -- Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 58-08/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom posúdilo žiadosť Viery Abrahámovej, prevádzkarky
potravín  v  prenajatých  priestoroch  v  kultúrnom dome,  na  adrese  Lipové  93,  o  úľavu  na
nájomnom za obdobie vyhláseného núdzového stavu t.j. za obdobie marec až apríl 2020 ako
neopodstatnenú a  poskytnutie úľavy nájomnom neschválilo.

Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke oznámiť túto skutočnosť žiadateľke.  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 59-08/2020

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok Monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2020 a schvaľuje ju.                   

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9: 
Uznesenie č. 60-08/2020

1.)  Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy č.  2
rozpočtu obce Lipové na rok 2020 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 2 v euro 

Celkové príjmy   113.910,00
Celkové výdavky                                                                                                                113.910,00  
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Celkový prebytok / schodok                  0,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF    113.910,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       113.910,00
Celkový prebytok / schodok         0,00  

Bežné príjmy   112.200,00
Bežné výdavky                                                                                                                     112.200,00  
Celkový prebytok / schodok            0,00

Kapitálové príjmy                1.710,00
Kapitálové výdavky                                                                                                                 1.710,00  
Celkový prebytok / schodok                 0,00

Finančné príjmové operácie                          0,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                                0,00
Celkový prebytok / schodok                     0,00

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2020  č. 2 a riadiť sa ňou. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11a: 
Uznesenie č. 61-08/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  predloženú  Internú  smernicu  č.
2/2020 Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Lipové bez pripomienok.    

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11b: 
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Uznesenie č. 62-08/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  predloženú  Internú  smernicu  č.
3/2020 Organizačný poriadok Obecného úradu v Lipovom bez pripomienok.    

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11c: 
Uznesenie č. 63-08/2020

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  predloženú  Internú  smernicu  č.
1/2020 ÚČT Tvorba a použitie finančných fondov bez pripomienok a schvaľuje ho.   

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11d: 
Uznesenie č. 64-08/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Interná smernica č.
1/2020 Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a schvaľuje ju.                   

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 11i: 
Uznesenie č. 65-08/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie zaradenie p. Ivety Bučekovej do
Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom ako oficiálneho člena z radov občanov
obce Lipové, a to dňom 15.10.2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zabezpečiť k tomuto dátumu
všetky náležitosti ohľadne prihlášok do sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje vyplatenie  odmien za jej  činnosť od jej
prizvania k práci v kultúrnej komisii v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
č. 46-06/2020 zo dňa 13. 03. 2020.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11j: 
Uznesenie č. 66-08/2020

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  písomné prehlásenie poslankyne
Daniely  Vrankovej  k  odvolaniu  vzdania  sa  vyplácania  odmien  za  členstvo  v  Obecnom
zastupiteľstve  Lipové  a  za  činnosť  v  ekonomickej  komisii  Obecného  zastupiteľstva  v
Lipovom. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zabezpečiť riadne vyplácanie
odmien poslankyni Daniele Vrankovej v zmysle jej prehlásenia a tiež vykonania jej prihlásenia
do sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 67-08/2020

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upravuje internú smernicu č. 3/2011 v bode 5 čl. 5
nasledovne: 
„Poslanec,  zástupca  starostu  alebo  člen  komisie  z  radov  občanov  sa  môže  odmien  podľa
týchto  zásad  zrieknuť,  a  to  písomne  alebo  ústne  do  zápisnice  na  zasadaní  obecného

11



zastupiteľstva  .  V  prípade,  že  sa  poslanec,  zástupca  starostu  alebo  člen  komisie  z  radov
občanov   týchto  odmien  vzdá,  odmeny  mu  nebudú  vyplácané  ani  zúčtované.  Poslanec,
zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov môže svoje rozhodnutie zrieknuť sa
odmien  písomne  odvolať  a  to  raz  ročne,  najneskôr  pri  schvaľovaní  rozpočtu  obce  na
nasledujúce  obdobie.  V tomto  prípade mu všetky náležitosti  prináležiace  týmito  zásadami
budú  vyplácané  od  nasledujúceho  výplatného  termínu  nasledujúceho  po  písomnom
prehlásení poslanca, zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov.“

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto upravenú internú smernicu
zverejniť na webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.
.
V Lipovom, 09. októbra 2020 

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

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

                      Bc. Zdenka Pavleová v.r. JUDr. Zuzana Smatanová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Ospravedlnenie neúčasti p. Dávida Nagya 
3.            Žiadosť Ing. Matúša Fejku o odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
4.  Plán kontroly hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
5.  Žiadosť Viery Abrahámovej o odpustenie nájomného
6.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lipové na rok 2020 k 30.06.2020 
7.  Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2020
8.  Schválená úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2020
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9.  Interná smernica č. 2/2020: Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Lipové
10.  Interná smernica č. 3/2020: Organizačný poriadok Obecného úradu v Lipovom
11.  Interná smernica č. 1/2020 ÚČT: Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov
12.  Interná smernica č. 1/2020: Pokyn starostky obce k aplikácii zákona              

NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
13.  Odvolanie prehlásenia o vzdaní sa odmien poslankyňou Danielou Vrankovou
14.      Interná smernica č. 3/2011: Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lipovom a členov

jeho komisií - úprava
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