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Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 04. apríla 2022

č. 15/2022

V Lipovom, 04. apríla 2022

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 04. apríla 2022
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   --
Neospravedlnení: --

Program  :
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

6. Správa o činnosti kultúrnej komisie za rok 2021 a plán jej činnosti
na  rok 2022

7. Realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu – podanie informácie

8. Organizačno – informačné záležitosti

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Ukončenie

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

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  všetkých  4  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Tiež oznámila, že Bc. Zdenka Pavleová príde neskôr. (prišla na začiatku
rokovanie bodu 6.)

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 JUDr. Zuzana Smatanová a Daniela Vranková.

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

3.  Interpelácie
V rámci interpelácie nik nevystúpil.

4. Kontrola plnenia uznesení
  Starostka, po dohode s poslancami,  že bude podávať správy len o uzneseniach, ktoré
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nariaďovali výkon nejakého aktu, resp. činnosti, oznámila, že z minulého zasadnutia vyplynula
len povinnosť:

 uznesenie č. 105-14/2021: Starostka oznámila poslancom, že do dnešného dňa p. Marek
Šajben nepredložil  potrebné materiály na vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemky
pod  jeho  domom  v  Zemianskej  Olči.  Informáciu  uzavrela  tým,  že  p.  Šajben  bude  znovu
oslovený.

5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Hlavný kontrolór predložil  poslancom Plán kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok

2022. Plán bol zverejnený na úradných tabuliach obce od 25.01.2022 do 25.02.2022. Poslanci
plán kontrolnej činnosti vzali na vedomie bez pripomienok.

Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
Následne hlavný kontrolór predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra  za  rok  2021.  Poslanci  vzali  správu  o  kontrolnej  činnosti  tiež  na  vedomie  bez
pripomienok. Správa je prílohou zápisnice.

6. Správa o činnosti kultúrnej komisie za rok 2021 a plán jej činnosti na  rok 2022
 Správu o činnosti kultúrnej komisie za rok 2021 a plán jej činnosti na rok 2022, ktoré sú

obe prílohou tejto zápisnice, predložila členka komisie, p. Anna Elogová.
Poslanci vzali predložené materiály na vedomie bez pripomienok. 
V rámci predmetného bodu oznámila starostka, že pre rok 2022 nebola podaná žiadna

žiadosť o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to z dôvodu, že Úrad NSK posunul
termín podávania žiadosti o mesiac dopredu ako bolo zvyčajné v predchádzajúce roky a túto
skutočnosť sme si na úrade nik nevšimol. 

Poslankyňa Pavleová navrhla,  aby sa počas hodovej  zábavy zredukoval  počet  cien v
tombole. A aby sa kvantita nahradila väčšou kvalitou.

7. Realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného      úradu – podanie
informácie

Starostka podala poslancom krátku správu o realizácii  projektu Zníženie energetickej
náročnosti  budovy obecného úradu. V zmysle schváleného harmonogramu bude stavenisko
odovzdané stavebníkovi v druhej polovici apríla. Tohto času prebieha sťahovanie zariadenia
obecného úradu do kultúrneho domu, kde bude ako posledná presunutá kancelária referenta
obecného úradu.  

Ďalej  starostka  oznámila,  že  počas  prípravy investičnej  akcie  na  obecnom úrade,  sa
vyskytla  skutočnosť,  ktorú by bolo potrebné vyriešiť,  ešte  pred samotným začatím stavby.
Totiž, táto zmluva nepokrývala aj výmenu strešnej krytiny, keďže zateplenie budovy z vrchnej
časti  má  byť  len  položením  izolácie  na  podlahu  povale.  Avšak,  na  strechu  majú  byť
nainštalované fotovoltaické články, ktoré by sa nemali umiestňovať na starú strešnú krytinu.
Uvedená výmena by podľa priebežného zisťovania mala stáť cca 15.000 eur. Časť finančných
prostriedkov by navrhovala presunúť z rozpočtovaných vlastných prostriedkov na výstavbu
Zberného dvora. Dospela k názoru, že pre našu obec v tomto čase, vzhľadom na jej veľkosť,
nie je potrebný tak naplánovaný zberný dvor, ale oveľa nutnejšia je výmena strešnej krytiny na
budove  obecného  úradu.  Z  tohto  dôvodu  požiadala  poslancov  o  odstúpenie  od  prípadnej
schválenej  žiadosti  o finančný príspevok z environmentálneho fondu na zberný dvor.  Tiež
oznámila,  že obecný úrad odstúpila  od žiadosti  o dotáciu na Wifi  pre teba a to  z  dôvodu
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pochybení  počas  verejného  obstarávania  dodávateľa.  A  tiež  z  dôvodu,  že  sa  zistilo,  že
predpokladaná suma spoluúčasti 750 eur nie je konečná, na čo spracovateľ žiadosti o dotáciu
dopredu neupozornil.  

Následne poslanci zobrali  zrušenie investičnej akcie Wifi  pre teba na vedomie a tiež
súhlasili  s  odstúpením  od  žiadosti  na  poskytnutie  finančného  príspevku  na  vybudovanie
zberného dvora a tým aj zrušením tejto plánovanej akcie. 

8.  Organizačno  - informačné záležitosti 
 a.) Žiadosť Jany Szabóovej, nájomníčky priestorov hostinca v kultúrnom dome 

Starostka:  Starostka  predložila  poslancom  žiadosť  Jany Szabóovej o  odpustenie
nájomného za priestory  hostinca v kultúrnom dome za mesiac 12/2021, kedy ho musela z
dôvodu pandemických opatrení zatvoriť. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.

b.) Mreže na na oknách a dverách na miestnostiach budovy kultúrneho domu, kde bude 
dočasne premiestnený obecný úrad.

Starostka: Oznámila poslancom, že z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany
majetku premiestneného pracoviska obecného úradu dala na okná a dvere týchto miestností
zhotoviť mreže. 

c.) Zmena režimu nočného osvetlenia obce verejným osvetlením z dôvodu šetrenia 
Starostka: Oznámila  poslancom,  že  plánuje  upraviť  rozsah  nočného osvetlenia  z

dôvodu šetrenia, tak ako to bolo pred rokmi. Poslanci s uvedeným súhlasili. 
d.) Formálna oprava rozpočtu obce Lipové na rok 2022 

Referent: Oznámil  poslancom,  že  počas  tvorby výkazov  za  1.  štvrťrok  2022  sa
zistilo, že cudzie prostriedky na účte z roku 2021 (zostatok príspevku na SODB 2021) sa pri
vrátení musia aktivovať cez rozpočtový účet „Zapojenie prostriedkov minulých období“. Z
tohto dôvodu bola opravená príjmová strana rozpočtu v časti príjmové finančné operácie o
sumu  788,-  eur.  Tieto  prostriedky  neboli  k  01.01.2022  zaradené  do  rezervného  fondu.
Poslanci vzali uvedené na vedomie. Príjmová časť rozpočtu po oprave je vo výške 126,474 €

9. Diskusia
V rámci diskusie nik nevystúpil.

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

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 106-15/2022

 
 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez pripomienok plán kontroly

hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  
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Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

Uznesenie č. 107-15/2022

 
 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  Správu  o  kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra obce Lipové za rok 2021

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 108-15/2022

 1.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  správu o činnosti  kultúrnej
komisie bez pripomienok. 

  2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie plán činnosti kultúrnej komisie
na rok 2021 bez pripomienok a schvaľuje ho.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 109-15/2022

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje návrh na odstúpenie Obce Lipové od
žiadosti na dotáciu pre vybudovanie Zberného dvora Lipové.  

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje odstúpenie Obce Lipové od projektu
Wifi pre teba.  

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  výmenu  strešnej  krytina  na  budove
obecného úradu v sume 15 tisíc eur, pričom finančné krytie výmeny bude zabezpečené s časti
presunom plánovaných vlastných zdrojov na vytvorenie zberného dvora a Wifi pre teba a s
časti čerpaním z rezervného fondu obce.

4.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  predložiť  obecnému
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zastupiteľstvu  zmenu rozpočtu v zmysle  bodov 1 a 2 tohto  uznesenia na jeho najbližšom
zasadnutí. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8 a): 
Uznesenie č. 110-15/2022

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  žiadosť  Jany  Szabóovej,  nájomníčky
priestorov hostinca v kultúrnom dome, o odpustenie nájomného za obdobie od 01.12.2021 –
31.12.2021,  t.j.  za  obdobie  povinného  uzavretia  prevádzky z  dôvodu  pandémie  ochorenia
COVID-19.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  zakomponovať  toto  zníženie  do
zmeny rozpočtu obce Lipové na rok 2022.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8 b): 
Uznesenie č. 111-15/2022

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  zhotovenie  mreží  na  budove
kultúrneho domu na miestnostiach,  kde bude presunuté pracovisko obecného úradu počas
rekonštrukcie budovy obecného úradu. 

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom ukladá  starostke zakomponovať túto  investíciu  do
zmeny rozpočtu obce Lipové na rok 2022.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8 c):
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Uznesenie č. 112-15/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom z  dôvodu zníženia  nákladov na verejné osvetlenie
schvaľuje  zrušenie  celonočného  osvetlenia  obce  Lipové  a  osady  Rakytie  a  zavedením
osvetlenie vo večerných a ranných hodinách, a to podľa potreby a svetelných podmienok v
danom ročnom období. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke zabezpečiť  zmenu osvetlenia v čo najkratšom
čase a po vyúčtovaní spotreby elektrickej energie za rok 2022 predloží poslancom správu o
účinnosti tohto opatrenia.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8 d): 
Uznesenie č. 113-15/2022

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje  
formálnu opravu rozpočtu obce Lipové na rok 2022 a to z dôvodu vrátenia zostatku príspev-

ku na SODB 2021 z roku 2021 prostredníctvom rozpočtového účtu 221-0000- 45300000  Za-
pojenie prostriedkov minulých období, ktoré boli na účte obce ako cudzie prostriedky  mimo
rezervný fond obce ako prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet

bežné príjmy    105.047,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                   103.237,-- € 
Bežný rozpočet celkom +/-     + 1.810,-- €

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy          0,-- € 
kapitálové výdavky                                                                                                                             22.450,-- € 
z toho: prebytok bežného rozpočtu:     1.811,-- €
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                22.639,-- €   
Kapitálový rozpočet celkom +/-   - 22.450,-- €

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                                                                                         21.427,-- € 
z toho: čerpanie z RF                 20.639,-- € 
    zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021      788,-- €
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finančné výdavkové operácie                                                                                                                   0,-- € 
Finančné operácie celkom +/- 21.427,-- €

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:    126.474,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                             125.687,-- € 
Hospodársky výsledok +/-      787,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť opravený roz-
počet obce Lipové na rok 2022 a riadiť sa ním. 

Opravený rozpočet obce Lipové na rok 2022 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Zodpovedná: starostka obce

  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

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

p. Dáša Kovácsová, poďakovaním za účasť
.
V Lipovom, 04. apríla 2022 

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

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

                      JUDr. Zuzana Smatanová v.r Daniela Vranková v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
3.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipové za rok 2021 
4.  Správa o činnosti kultúrnej komisie za rok 2021
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5.  Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2022
6.  Žiadosť Jany Szabóovej o odpustenie resp. zníženie nájomného
7.  Oprava rozpočtu obce Lipové na rok 2022
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