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Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 26. októbra 2021

č. 13/2021

V Lipovom, 29. októbra 2021

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 26. októbra 2021
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Dávid Nagy, Richard Nagy, hlavný kontrolór
Neospravedlnení: --

Program  :
.1 Otvorenie

.2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.3 Interpelácie

.4 Kontrola plnenia uznesení 

.5 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové k 
30.06.2021

.6 Správa audítora o účtovnej závierke za rok 2020

.7 Schválenie PHSR na roky 2021 – 2027

.8 Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové na
roky 2021 - 2030

.9 Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky

.10 Podanie žiadostí o dotácie na investičné akcie Zberný dvor Lipové
a Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

.11 Úprava rozpočtu obce na rok 2021

.12 Organizačno – informačné záležitosti

.13 Diskusia

.14 Schválenie uznesení

.15 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 vyzvala poslancov na doplnenie programu rokovania. Keďže nik nemal žiadne

návrhy na doplnenie programu, tak bol program zasadnutia jednomyseľne schválený tak, ako
bol predložený.

       Ako overovatelia boli určení poslanci Anna Elogová a JUDr. Zuzana Smatanová.

       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan. 
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3.  Interpelácie
V rámci interpelácie vystúpili:
Zdenka  Pavleová:  navrhla  starostke,  aby  tá  požiadala  PD  Sokolce,  aby  ohlasovali

vykonávané  postreky plodín  a  tiež,  aby postrek  plodín  zasadených vedľa  záhrad  občanov
vykonávali tak, aby postrek nezasiahol záhrady a dvory samotných občanov,

 JUDr.  Zuzana  Smatanová:  doplnila  návrh,  aby  PD  Sokolce  nevykonávali  práce,  pri
ktorých sa práši počas veterného počasia, resp. vtedy, keď vietor smeruje z obrábaného poľa
smerom do dediny.

Daniela  Vranková:  opýtala  sa  starostky,  či  sa  bude  vykonávať  orezávanie  konárov
stromov nad detským parkom a tiež, aby bola osadená bránička na oplotení parku, aby malé
deti nevybiehali na cestu.

 Starostka povedala , že sa návrhmi bude zaoberať, resp. už vykonala niektoré opatrenia.

4. Kontrola plnenia uznesení
  Starostka,  po  dohode  s  poslancami,  že  bude podávať  správy len  o  uzneseniach,  ktoré

nariaďovali výkon nejakého aktu, resp. činnosti, oznámila, že z minulého zasadnutia vyplynula
len povinnosť:

 zrealizovať schválené odpredaje pozemkov, čo už bolo aj zrealizované. Utŕžené finančné
prostriedky boli zohľadnené v návrhu úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2021, o čom sa
bude rokovať v bode 11.

 vypracovať  projektové  dokumentáciu  na  investičné  akcie  „Zníženie  energetickej
náročnosti Obecného úradu Lipové“ a „Zberný dvor Lipové“. Projekty boli vytvorené. Náklady
na vytvorenie boli tiež zahrnuté do návrhu úpravy rozpočtu.

5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové k 30. 06. 2021
Tak ako aj v predchádzajúce roky, predložila starostka obce poslancom monitorovaciu

správu o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2021. 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.   

6. Správa audítora o účtovnej závierke za rok 2020
 Starostka predložila poslancom Správu audítora o audite účtovnej závierky obce Lipové

za rok 2020. Audit bol vykonaný v mesiaci október. Samotná správa bola poslancom doručená
ešte  pred  samotným zasadnutím.  Tiež  bola  uverejnená  na  portáli  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 2020 a
tiež pravdivosť účtovnej závierky za rok 2020. Poslanci k predmetnej správe nemali žiadne
pripomienky.

7. Schválenie PHSR na roky 2021 – 2027
Starostka  predložila  poslancom  na  posúdenie  a  schválenie  Program  hospodárskeho  a

sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2021 - 2027. V skutočnosti  je to len aktualizácia
PHSR na roky 2016 – 2022. 

Materiál bol tiež predložený poslancom v predstihu. Poslanci nemali žiadne otázky a ani
pripomienky.
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8. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové na      roky 2021-2030
Starostka  predložila  poslancom  na  posúdenie  a  schválenie  Komunitný  plán  sociálnych

služieb  obce  Lipové  na  roky  2021  -  2030.  V  skutočnosti  je  to  len  aktualizácia
predchádzajúceho komunitného plánu. 

Materiál bol tiež predložený poslancom v predstihu. Poslanci nemali žiadne otázky a ani
pripomienky.

9. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
Starostka  predložila  poslancom  žiadosť  p.  Viktórie  Mészárošovej,  Lipové  č.  67 o

jednorazovú sociálnu podporu z dôvodu, že príjem žiadateľa tvorí minimálna sociálna dávka.
Sociálnu  podporu  žiada  poskytnúť  tou  istou  formou  ako  i  minulý  rok,  to  je  zakúpením
drevených brikiet. 

V následnej  diskusii  poslanci  schválili  žiadateľovi  sociálnu  podporu  formou  zakúpenia
drevených brikiet do 60,- eur.

10.  Podanie žiadostí o dotácie na investičné akcie Zberný dvor Lipové a Zníženie  
energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Starostka oboznámila poslancov so stavom vo veci podania žiadostí o dotácie na zriadenie
Zberného dvora a na Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Lipovom.

Predložila  im  už  vypracované  materiály,  ako  sú  projekty,  energetický  audit  budovy
obecného úradu a tiež ich oboznámila s finančnými nákladmi na projektovú prípravu a verejné
obstarávanie, ktoré sú zohľadnené v návrhu úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2021 v
sume =10.664 eur, o ktorej sa bude rokovať v bode 11. Tiež ich oboznámila s nákladmi, ktoré
by  tvorili  vlastných  5%  zdrojov  na  samotnú  realizáciu  oboch  akcií,  ale  ktoré  by  boli
zohľadnené v tvoriacom sa rozpočte obce Lipové na rok 2022, celkom v sume =16.600 eur. V
následnej diskusii poslanci vyjadrili podporu k podaniu žiadostí o dotácie. Jedine p. Pavleová
vyjadrila svoj nesúhlas s lokalizáciou Zberného dvora do centra obce, do jej reprezentatívnej
časti. Následne sa poslanci uzniesli na súhlase s uvedenými žiadosťami. 

11. Úprava rozpočtu obce na rok 2021
Starostka  predložila  poslancom návrh  úpravy rozpočtu  č.  2  obce  Lipové  na  rok  2021.

Úprava príjmovej časti vychádza hlavne zo započítania sumy z predaja pozemkov v celkovej
výške  12881  eur  a  vo  výdavkovej  časti  boli  zmeny  vykonané  v  zmysle  nákladov  na
vyhotovenie projektov a náležitostí s vypracovaním a podaním žiadostí o dotácie, tak ako bolo
spomínané v predchádzajúcich bodoch. 

Poslanci dostali návrh v predstihu. 
Následne poslanci Návrh úpravy rozpočtu schválili. 

12.  Organizačno  - informačné záležitosti 
 a.) Informácia o pripravovanom otvorení predajne potravín v kultúrnom dome

Starostka: Nový nájomca,  Csilla  Gyori,  s  ktorým bola  uzavretá  nájomná zmluva
tohto času pripravuje priestory budúcej  predajne.  Podľa jej  vyjadrenia by mala  otvoriť  v
rámci dvoch týždňov. 

b.) Informácie o chystanom orezaní konárov stromov nad detským ihriskom
Starostka: Uvedomuje  si  potrebu  vykonania  tohto  orezania,  keďže  vie  o
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nebezpečenstve, ktoré padajúce konáre môžu znamenať pre tam sa hrajúce deti. V tomto čase
hľadá osobu, alebo organizáciu, ktorá by toto vykonala.

c.) Informácie o žalobe Igora Janitsa, užívateľa štrkoviska o určenie vlastníka pozemkov 
JUDr. Zuzana Smatanová: Na obecný úrad bola dňa 19.10.2021 doručené uznesenie

Okresného  súdu  v  Komárne  o  prijatí  žaloby  Igora  Janitsa voči  všetkým  pôvodným
vlastníkom pozemkov pod bývalou pieskovňou, ktorú mu v roku 1999 predala Obec Lipové.
JUDr. Smatanová v prvom rade podčiarkla, že uvedená žaloba vôbec nekorešponduje s jeho
žiadosťou o vysporiadanie majetkoprávneho vzťahu, ktorú podal na obecný úrad pred tým. 

Na základe uvedeného uznesenia súdu sú všetci žalovaní povinní podať sudu svoje
vyjadrenie k žalobe a to do 15 dní odo dňa doručenia žaloby. Obec Lipové už poskytla JUDr.
Smatanovej  všetky  materiály  súvisiace  s  nadobudnutím  a  následným  odpredajom
predmetného  pozemku,  na  vytvorenie  odpovede  na  žalobu.  Z  tohto  dôvodu  požiadala
ekonomickú komisiu na stretnutie.   

13. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil. 

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

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 95-13/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  bez  pripomienok  Monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2021 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. 6: 
Uznesenie č. 96-13/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na  vedomie  Správu  audítora  o  audite  účtovnej
závierky za rok 2020 bez pripomienok a schvaľuje ju.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 0

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 97-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený Program hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lipové na roky 2021 – 2027. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať
z predmetného PHSR obce Lipové a zverejniť ho na webovej stránke obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 0

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 98-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený Komunitný
plán sociálnych služieb obce Lipové na roky 2021 – 2030.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať
z predmetného Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové na roky  2021  -  2030  
obce Lipové a zverejniť ho na webovej stránke obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 0

k bodu rokovania č. 9: 
Uznesenie č. 99-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosť p.  Viktórie Mésárošovej bytom
Lipové  č. 67 o poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi formou zakúpenia dreve-
ných brikiet na zimu 2021/2022 v sume =60,- €.

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke obce zrealizovať  túto  sociálnu
podporu  zakúpením  palivového  dreva  a  zabezpečením  jeho  dovozu  žiadateľovi.  Zároveň
nariaďuje starostke podať následne obecnému zastupiteľstvo informáciu. 

Zodpovedná: starostka obce
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  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 10: 
Uznesenie č. 100-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom týmto schvaľuje podanie žiadosti obce Lipové na po-
skytnutie  podpory formou dotácie  z  Envirofondu 2022, činnosť C3 Zavedenie a zlepšenie
triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
na projekt „Zberný dvor obce Lipové“ vo výške 152.000,00 eur so spoluúčasťou obce Lipové
vo výške 5% poskytnutých prostriedkov, t.j. 7.600,00 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zabezpečiť podanie žiadosti
v termíne do 31.10.2021 a následne informovať poslancov o výsledku žiadosti.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.10.2021   

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

Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: -

Uznesenie č. 101-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom týmto schvaľuje podanie žiadosti obce Lipové na po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku na základe výzvy OPKŽP-PO4-SC431-2021-68
Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu Lipové“ vo výške 180.000 eur so spoluúčasťou obce Lipové vo výške 5% po-
skytnutých prostriedkov, t.j. 9.500 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zabezpečiť podanie žiadosti
v termíne do 31.10.2021 a následne informovať poslancov o výsledku žiadosti.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.10.2021   

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11: 
Uznesenie č. 102-13/2021

1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy  č.  2
rozpočtu obce Lipové na rok 2021 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 1 v euro 

Celkové príjmy   126.694,00
Celkové výdavky                                                                                                                126.247,00  
Celkový prebytok / schodok              447,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF    121.444,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       126.247,00
Celkový prebytok / schodok   - 4.803,00  

Bežné príjmy   108.563,00
Bežné výdavky                                                                                                                     113.063,00  
Celkový prebytok / schodok       -4.500,00

Kapitálové príjmy              12.881,00
Kapitálové výdavky                                                                                                               13.184,00  
Celkový prebytok / schodok           - 303,00

Finančné príjmové operácie                   5.250,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                                0,00
Celkový prebytok / schodok              5.250,00

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  upravuje  čerpanie  finančných  prostriedkov  z
Rezervného fondu obce Lipové v sume 5.250,-- eur na nasledovné investičné zámery a to:
- na výmenu okien a dverí na budove kultúrneho domu z dôvodu havarijného stavu v sume
=4.500,- eur a
- na spoluúčasť obce Lipové na zriadenie bezdrôtového internetu v rámci programu WiFi pre
teba v sume =750,-- eur.

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú  
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2021  č. 2 a riadiť sa ňou. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť.
.
V Lipovom, 26. októbra 2021 

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

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

                      Anna Elogová v.r JUDr. Zuzana Smatanová v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Ospravedlnenie neúčasti Dávida Nagya
3.  Ospravedlnenie neúčasti hlavného kontrolóra Richarda Nagya
4.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové k 30.06.2021
5.  Správa audítora o účtovnej závierke za rok 2020
6.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2021 – 2027
7.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Lipové na roky 2021 – 2030
8.  Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
9.  Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2021
10.  Schválená úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2021
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