
                                                        

Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 28. júna 2019

č. 03/2019

V Lipovom, 28. júna 2019

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 28. júna 2019
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   JUDr. Smatanová Zuzana, Daniela Szabóová
Neospravedlnení: --

Program  :   
.)1 Otvorenie

.)2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.)3 Interpelácie

.)4 Kontrola plnenia uznesení 

.)5 Schválenie záverečného účtu obce Lipové za rok 2018 a Individuálnej 
výročnej správy obce Lipové za rok 2018 

.)6 Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2019 

.)7 Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

.)8 Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

.)9 Informačné a organizačné záležitosti

.)10 Diskusia

.)11 Schválenie uznesení

.)12 Ukončenie

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

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

2. Schválenie programu, určenia zapisovateľa a overovateľov
Starostka  požiadala  poslancov  o  schválenie  resp.  doplnenie  predloženého  programu. 

Poslanci jednohlasne schválil program tak ako bol predložený. 

       Ako overovatelia boli určení poslanci p. Anna Elogová a p. Eva Kašičková. 

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

3. Interpelácie
V  rámci  interpelácie  vystúpila  Bc.  Zdenka  Pavleová  s  dvomi otázkami,  a  to  či  bude 

pokračovať výsadba čerešní v obecnej aleji a či sa bude riešiť likvidácia zeleného odpadu, a či 
by to nebolo dobré riešiť kompostérmi aké teraz dostali občania v Zemianskej Olči.

Starostka odpovedala nasledovne:
Výsadba  čerešní,  ktorá  je  zabezpečená  z  finančných  prostriedkov  v  rámci  dotačného 

programu  Interreg  Slovenská  republika  -  Maďarsko  Budujeme  partnerstva,  a  to 
prostredníctvom Združenia obcí Dolného Žitného ostrova, bude pokračovať aj na jeseň, ale ako 
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zistila,  množstvo  vysadených  čerešní  vyschlo.  Predpokladá,  že  je  to  buď  nekvalitným 
výsadbovým materiálom alebo len jednoducho by ich mali občania, ktorým boli vysadené pred 
ich domami, viac polievať.

Čo sa týka likvidácie zeleného odpadu,  starostka  uviedla, že pôvodne mala kompostéry 
dostať aj obec Lipové, a však chybou pracovníčky Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne 
sa  tak  nestalo.  Tento  problém sa  však  týkal  viacerých obcí,  ktoré  tiež  prejavili záujem o 
kompostéry a nedostali ich. Skonštatovala, že problém sleduje a asi nastal čas na vybudovanie 
kompostoviska a tiež zaobstaranie štiepkovača, ale z vlastných zdrojov. 

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

zastupiteľstva. Z ôsmych uznesení nariaďovali ďalšie konanie tri uznesenia a to:

Uznesenie 13-02/2019 nariaďovalo vysporiadať majetko-právny vzťah k parcele KN-C 91/2 
vo vlastníctve p. Ondreja Kačána, na ktorej je z časti umiestnené parkovisko pred kultúrnym 
domom a časť miestnej komunikácie k areálu družstva, a to na základe jeho žiadosti. Starostka 
p.  Kačána  oboznámila  s  ponukou  obecného  zastupiteľstva,  ktorú  však  on  odmietol  ako 
nedostatočnú. Tiež povedal, že bude reagovať buď písomne alebo osobne. Do konania tohoto  
zasadnutia však p. Kačán nepodal na obecný úrad žiadnu písomnú alebo inú reakciu.

Uznesenie 14-02/2019, ktoré sa týkalo možnosti získania niektorých pozemkov v intraviláne 
obce nachádzajúcich sa na LV 80, t.j. zaniknutého Stavebného a bytového družstva kolonistov 
na Slovensku, vydržaním. V tomto smere požiadala starostka zástupkyňu JUDr. Smatanovú, 
aby oslovila niektorých notárov, či by boli uvedený prevod ochotný vykonať. O výsledkoch ju 
zástupkyňa bude informovať po jej návrate z dovolenky v zahraničí. 

Uznesenie  20-02/2019,  ktoré  sa  týkalo  prehlásenia  poslankyne  Daniely  Szabóovej  k 
termínom vyplácania jej poslaneckých odmien, bolo splnené. Potrebné zmeny boli v termínoch 
vykonané v sociálnej ako i zdravotnej poisťovni.                                 

Ostatné uznesenia sa týkali len schvaľovania úprav rozpočtu  obce Lipové na rok 2019 a 
schvaľovania  plánov  činnosti  hlavného  kontrolóra  na  1.  polrok  2019  a  činnosti  kultúrnej 
komisie na rok 2019. Tiež bola vzatá na vedomie správa hlavného kontrolóra a výsledkoch 
kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie. 

5. Schválenie záverečného účtu obce Lipové za rok 2018 
    a Individuálnej výročnej správy obce Lipové za rok 2018

Záverečný účet obce Lipové za rok 2018 bol spolu s Individuálnou výročnou správou obce 
Lipové za rok  2018 zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 14.  06.  2018,  čím boli splnené 
zákonne podmienky. Do dňa prerokovania neboli na obecný úrad doručené žiadne návrhy a ani 
námietky.

Záverečný účet bol poslancom tiež zaslaný v predstihu e-mailom a 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. 

6. Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2019
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  Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2019 bol na úradných tabuliach zverejnený 
dňa 14.06.2019, 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. 
Do  rozpočtu  boli  už  zahrnuté  uzavreté  dohody  s  ÚPSVR  v  Komárne  o  príspevku  na 
zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie a s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja na 
podporu kultúry, cestovného ruchu a športu a tiež príspevky a výdavky na voľby prezidenta SR 
a volieb do Európskeho parlamentu. 

K predloženému materiálu nemali poslanci žiadne pripomienky. 

7. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Správu  o  vykonaných  kontrolách  za  obdobie  od  31.12.2018  do  25.05.2019  predložil 
obecnému zastupiteľstvu hlavný kontrolóra obce p. Richarda Nagya. Hlavný kontrolór v nej 
konštatuje, že sledované obdobie nezistil žiadne pochybenia a nejasnosti. Poslanci vzali správu 
na vedomie.

Správa je prílohou zápisnice.

8. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Plán činnosti  hlavného kontrolóra  na  2.  polrok  2019  predložil obecnému zastupiteľstvu 
hlavný kontrolóra obce p. Richarda Nagya. Plán bol zverejnený na úradných tabuliach obce od 
14.06.2019. Poslanci plán kontrolnej činnosti vzali na vedomie bez pripomienok.

Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.

9. Informačné a organizačné záležitosti 
 a.) Informácia o záujme odkúpenia obecných pozemkov okolo bývalej predajne Jednota

Starostka  oznámila  poslancom,  že  bola  oslovená  realitným maklérom,  ktorý  má  na 
starosti  odpredaj  budovy bývalej Jednoty,  ktorá  je  tohoto  času  vo  vlastníctve  manželov 
Podluckých. Podľa jej informácii, je o  budovu záujem, a však len v tom prípade, ak by si 
záujemca mohol odkúpiť aj  priľahlé pozemky,  na ktorých je napríklad žumpa patriaca  k 
budove.  Budovu  záujemca  plánuje  využiť  na  podnikateľské  účely.  Starostka  vyzvala 
poslancov  o  zváženie  predaja,  keďže  sa  jedná  o  relatívne  veľký,  obcou  v  podstate 
nevyužiteľný priestor, z ktorého by mohli prísť do rozpočtu obce značné finančné prostriedky. 

Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie s tým, že by bolo však nutné vedieť, na 
aký podnikateľský zámer by mala byť budova využitá. Budova je totiž v samotnom strede 
obce  a  bolo  by úplne nežiadúce,  keby sa  tam vykonávala nejaká taká  činnosť,  ktoré  by 
akýmkoľvek spôsobom znepríjemňovala život tam bývajúcich občanov.
b.) Registratúrny poriadok Obecného úradu v Lipovom

Referent obce p. Belan oboznámil poslancov s povinnosťou novelizovania jednej internej 
smernice, teda doterajšieho Nariadenia Obecného úradu v Lipovom o registratúrnom 
poriadku z roku 2016, resp. prijatia nového nariadenia, a to z dôvodu zosúladenia jeho znenia 
s Vyhláškou MV SR č. 49/2019 Z.z.. Z dôvodu rozsiahlosti zmeny referent navrhuje prijať 
nové nariadenie. Návrh tejto internej smernice bol zverejnený na úradnej tabuli. Poslanci k 
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návrhu nemali žiadne pripomienky.
c.) Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie

Dňa 18.06.2019 sa na našom obecnom úrade uskutočnilo zasadnutie starostov Združenia 
obcí Dolného  žitného  ostrova,  na  ktorom bola  oslovená zástupcom organizácie Ochrana 
dravcov na Slovensku p. Marekom Gálisom s možnosťou získania finančných prostriedkov z 
Úradu podpredsedu vlády pre informatiku a investície na realizáciu projektu zameraného na 
podporu  regionálneho  rozvoja  pre  subjekty územnej  spolupráce.  Po  dohovore  s  obcami 
Zemianska Olča a Bodza, bola práve dnes žiadosť o poskytnutie dotácie podaná. 

d.) Informácia o možnosti vytvorenia fondov z prebytku hospodárenia obce 
Referent  obce  p.  Belan  oboznámil  poslancov  s  článkom,  ktorý  vyšiel  v  Obecných 

novinách dňa 25.06.2019 a ktorý pojednáva o tvorbe rezervného ale ako aj iných fondov z 
prebytkov hospodárenia obce. Podľa článku je obec povinná vkladať do RF minimálne 10% z 
prebytku. Ostatné prostriedky môže vložiť do, obecným zastupiteľstvom vytvorených fondov 
a použiť ich na kapitálové ale aj bežné výdavky. Poslanci vzali uvedené na vedomie.
 e.) Návrh na vykonanie fyzickej kontroly počtu nahlásených psov občanmi

Starostka požiadala poslancov, aby zvážili vykonanie plošnej kontroly počtu nahlásených 
psov občanmi v obci. Pri podpisovaní rozhodnutí k dani si sama uvedomila, že množstvo 
občanov si neplní svoje zákonné povinnosti a nezahlási svojich psov do obecnej evidencie, čím 
navyše unikajú i dane pre obecný rozpočet. Uvedené je možné vykonať i v zmysle daňových 
zákonov ako daňovú kontrolu. K uvedenému sa vyjadril i referent p. Belan, s tým, že kontrolu 
by mala vykonať ekonomická komisia. Poslanci vzali uvedené na vedomie.

10. Diskusia
V rámci diskusie vystúpila p. Anna Elogová s upozornením na nutnosť opravy altánku 

pred budovou kultúrneho domu. 

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

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 21-03/2019

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o  
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2018 bez výhrad s nasledovnými 
výsledkami:

a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Bežný rozpočet   
- príjmy:   85 326,62 €
- výdavky:  83 879,54 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  1 447,08 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie   
- príjmy- kapitálové  1 788,00 €
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- výdavky – kapitálové  3 108,00 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -1 320,00 €

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)  127,08 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Bežný rozpočet   
- náklady (účtovná skupina 5)  96 835,11 €
- výnosy (účtovná skupina 6)  93 253,52 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -3 581,59 €
- Splatná daň z príjmov  0,00 €
- Dodatočne platená daň z príjmov  0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení  -3 581,59 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018
- na bankových účtoch 20 103,26 €
- v pokladni 0,00 €
Spolu:   20 103,26 €

- zostatok na účte sociálneho fondu 532,13 €

- zostatok na účte cenín 26,00 €
- poštové známky 26,00 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 0,00 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.) Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -3 581,59 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

b.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na v priebehu roka na schválené investičné akcie a 
zaúčtovanie schodku rozpočtu obce Lipové za rok 2018 na ťarchu rezervného fondu  obce 
Lipové na rok 2019 v celkovej výške =127,08 eur. 

c.) Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2019 vo výške nového zostatku v sume 
=20.103,126 Eur a 

d.) Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2018 bez pripomienok a nariaďuje starostke 
obce sa týmto uznesením riadiť.
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Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 22-03/2019

1.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom schvaľuje bez  pripomienok  návrh úpravy č.  2 
rozpočtu obce Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 2 v euro 

Celkové príjmy   98.185,00
Celkové výdavky                                                                                                                98.185,00    
Celkový prebytok / schodok            0,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF    96.935,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       98.185,00    
Celkový prebytok / schodok  - 1.250,00  

Bežné príjmy   96.935,00
Bežné výdavky                                                                                                                      95.865,00    
Celkový prebytok / schodok       1.070,00

Kapitálové príjmy                  0,00
Kapitálové výdavky                                                                                                                2.320,00   
Celkový prebytok / schodok        - 2.320,00

Poznámka: Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície úpravou č. 1: 

- Odkúpenie pozemku od O.Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
- Kuchynská linka v KD v sume   =1.070,- €

Finančné príjmové operácie                 1.250,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                        0,00
Celkový prebytok / schodok        + 1. 250,00

Poznámka: Príjem: --
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície úpravou č. 1:

- Odkúpenie pozemku od O.Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2019  č. 2 a riadiť sa ním. 

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. 7: 
Uznesenie č. 23-03/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 31.12.2018 do 25.05.2019 a schvaľuje 
ju. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 24-03/2019

 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok plán kontroly 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9 b.: 
Uznesenie č. 25-03/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok návrh Nariadenia 
Obecného úradu v Lipovom č.  1/2019 o  registratúrnom poriadku,  a ukladá starostke  obce 
predložiť ho Štátnemu archívu v Nitre, pracovisko Komárne, na schválenie.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9 c.: 
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Uznesenie č. 26-03/2019
 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  bez  pripomienok  žiadosť  o 

poskytnutie  dotácie  na  projekt  zameraný  na  podporu  regionálneho  rozvoja  pre  subjekty 
územnej spolupráce na rok 2019 v spoluúčasti s obcami Zemianska Olča a Bodza od Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

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, 28. júna 2019 

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

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

                      Anna Elogová Eva Kašičková 

Prílohy:
1.  Pozvánka
2.  Ospravedlnenie neúčasti JUDr. Zuzany Smatanovej
3.  Ospravedlnenie neúčasti Daniely Szabóovej
4.  Záverečný účet obce Lipové 2018
5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
6.  Individuálna výročná správa obce Lipové za rok 2018 
7.  Návrh/schválená úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2019 
8.  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
9.  Inventarizačná správa o inventarizácii pokladne
10.  Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 
11.  Výstup z katastrálneho portálu so stavom pozemkov okolo budovy bývalej predajne 

Jednoty
12.   Článok z Obecných novín zo dňa 25.06.2019 o tvorení fondov z prebytku 

hospodárenia obce
13.  Návrh Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 1/2019 o registratúrnom poriadku
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