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Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 26. októbra 2022

č. 17/2022

V Lipovom, 26. októbra 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 26. októbra 2022
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Bc. Zdenka Pavleová, JUDr. Zuzana Smatanová
Neospravedlnení: --

Program  :
.1 Otvorenie

.2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.3 Interpelácie

.4 Kontrola plnenia uznesení 

.5 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2022

.6 Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

.7 Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2022 

.8 Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o  
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. 

.9 Organizačno – informačné záležitosti

.10 Diskusia

.11 Schválenie uznesení

.12 Ukončenie

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

Kovácsová.  Konštatovala  prítomnosť  3  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.  Bc.  Zdenka  Pavleová  a  JUDr.  Zuzana  Smatanová  svoju  neúčasť
ospravedlnili.

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 Dávid Nagy a Daniela Vranková.

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

3.  Interpelácie
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V rámci interpelácie nik nevystúpil.

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:

 uznesenie  č.  119-16/2022: Starostka  oboznámila  poslancov  so  stavom  veci  ohľadne
ponuky na odpredaj pozemkov v lokalite železničná stanica v Zemianskej Olči. Do dnešného
dňa boli oslovení všetci nájomcovia, ktorý majú na našom pozemku rodinné domy. V tomto
čase si ich majitelia dávajú vyhotoviť geometrické plány, keďže niektorí ich aj mali, ale boli
aktuálne tak 10 rokov dozadu. V súčasnosti sa očakáva ich predloženie. 

5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2022
Tak ako aj v predchádzajúce roky, predložila starostka obce poslancom monitorovaciu

správu o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2022. 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. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Starostka predložila poslancom žiadosti p. Viktórie Mészárošovej, Lipové č. 67 a Heleny

Chvostálovej, Lipové č.  92 o jednorazovú sociálnu podporu z dôvodu, že príjem žiadateliek
tvorí minimálna sociálna dávka (Meszárošová) resp. je z dôvodu odobratia dávky v hmotnej
núdzi (Chvostálová). Sociálnu podporu obe žiadali poskytnutím formou zakúpením drevených
brikiet. 

V následnej diskusii  poslanci schválili  žiadateľkám sociálnu podporu formou zakúpenia
drevených brikiet do 60,- eur a ponúknutím vyrúbania niekoľkých suchých drevín v obecnej
aleji, v parku a na cintoríne. 

7. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2022
Starostka predložila poslancom návrh úpravy rozpočtu č. 3 obce Lipové na rok 2022.

Návrh úpravy rozpočtu bol zverejnený na webe obce a tiež bol poslancom zaslaný ešte pred
samotným zasadnutím obecného  zastupiteľstva.  Do konania  zasadnutia  neboli  predložené
žiadne  pripomienky.  Rozpočet  bol  upravený  na  základe  nových  odhadov  a  potrieb  a
skutočného napĺňania oboch strán rozpočtu. Pôvodne bol upravený rozpočet navrhovaný ako
vyrovnaný vo  výške  134.118  eur  na  oboch  stranách.  Avšak  do  konania  zasadnutia  bolo
potrebné návrh  rozpočtu  doplniť  o  ďalšie  položky,  ktoré  vznikli  v  súvislosti  s  projektom
Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  obecného  úradu  Lipové  (položenie  podlahy  v
kanceláriách, prenos internetu z KD späť na obecný úrad, stavebný dozor) a tiež, keďže už
bola  stavba  odovzdaná,  bola  obecnému  úradu  predložená  vyúčtovacia  faktúra  v  sume
191692,28 eur. O túto sumu, zníženú o už rozpočtovaný vlastný vklad a tiež o zhotovenie
hromozvodu  bola  navŕšená  aj  príjmová  strana  v  časti  kapitálových príjmoch  o  plánovaný
nenávratný finančný príspevok z MŽP SR. Tiež bola do návrhu rozpočtu započítaná položka
za vybavenie dotácie na výmenu autobusových zastávok, to je do projektu, ktorý bol započatý
ešte v roku 2019, a však pre neakreditáciu Poľnohospodárskej platobnej agentúry, sa v ňom 3
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roky nekonalo.  Zároveň  bola  upravená  aj  príjmová  strana  rozpočtu  o  nový odhad  výšky
podielových daní. Po doplnení rozpočtu sa tento navrhuje ako vyrovnaný vo výške na oboch
stranách v sumách 313.562 eur. Doplnený návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

Následne poslanci Návrh úpravy rozpočtu schválili. 

8. Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad

Tak ako aj v predchádzajúce roky, predložila starostka obce poslancom k schváleniu
úpravu VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za
drobný stavebný odpad.  Predložený návrh,  ako VZN č.  1/2022 spočíva  v úprave  obdobia
platnosti VZN, t.j .na rok 2023, niektoré doplnenia a upresnenia, ktoré vyplynuli z praxe a tiež
prvýkrát bol stanovený koeficient zvýšenia dane na zanedbané stavby vo výške 5. 

VZN č.  1/2022 bolo  v obci  zverejnené na úradných tabuliach  dňa 11.10.2022,  a  do
konania zasadnutia k nemu neboli obci doručené žiadne pripomienky alebo návrhy. 

V následnej diskusií poslanci schválili návrh VZN č. 1/2022, tak ako bol predložený.
Návrh ako aj schválená verzia VZN sú prílohami tejto zápisnice. 

9.  Organizačno  - informačné záležitosti 
 a.) Informácia o stave realizácie výmeny autobusových zastávok 

Starostka: V krátkosti  informovala  poslancov  o  stave  v  tomto  projekte,  ktorý v
podstate  niekoľko  rokov  „stál“  z  dôvodu  nefunkčnosti  Poľnohospodárskej  platobnej
agentúry. Až v poslednej dobe sa začalo v tejto veci konať. A však, z dôvodu veľkej inflácie
cien stavebných materiálov, je potrebné vykonať nové verejné obstarávanie dodávateľa, resp.
odsúhlasiť novú cenu, čo by znamenalo z vlastných prostriedkov vyčleniť cca 1500 eur na
túto  akciu,  čo  by sa  však  riešilo  v návrhu rozpočtu  obce  na  rok  2023.Podľa  pôvodných
plánov by sa mala skončiť realizácia  výmeny uskutočniť do konca roka 2022. A však po
rokovaní  s manažérskou  firmou  EPIC  Partner,  a.s.,  ktorá  zabezpečuje  realizáciu  toho
projektu, bola realizácia presunutá ku koncu 1. polroka 2023

10. Diskusia
V rámci diskusie už nik nevystúpil.

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

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 120-17/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Monitorovaciu  správu o
plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2022 a schvaľuje ju.                  

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. 6: 
Uznesenie č. 121-17/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosti p. Viktórie Mésárošovej bytom Li-
pové č.  67 a p.  Heleny Chvostálovej, trvale bytom Lipové č.  92 o poskytnutie jednorazovej
pomoci v hmotnej núdzi nasledovnými spôsobmi: 

- formou zakúpenia drevených brikiet na zimu 2022/2023 v sumách po  =60,- € a 

- formou možnosti  vyrúbania vyschnutých a už na výrub schválených stromov z obecnej
aleje, pričom výrub, popílenia a odvoz palivového dreva si musia žiadateľky zabezpečiť
samé

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke  obce zrealizovať  túto  sociálnu
podporu  schválenými  formami.  Zároveň  nariaďuje  starostke  podať  následne  obecnému
zastupiteľstvo informáciu. 

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. 7: 
Uznesenie č. 122-17/2022

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje  
úpravu č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2022  prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet

bežné príjmy    110.634,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                   105.280,-- € 
Bežný rozpočet celkom +/-     + 5.354,-- €

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy (z NFP z EU a MŽP SR)       177.690,-- € 
kapitálové výdavky                                                                                                                          208.282,-- € 
z toho: prebytok bežného rozpočtu:     4.650,-- €
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  NFP z EU a MŽP SR    177.690,-- €
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                24.450,-- €   
Kapitálový rozpočet celkom +/-   - 30.592,-- €

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                                                                                         25.238,-- € 
z toho: čerpanie z RF                 24.450,-- € 
    zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021      788,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                                                                   0,-- € 
Finančné operácie celkom +/- 25.238,-- €

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:    313.562,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                             313.562,-- € 
Hospodársky výsledok +/-           0,-- €

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

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

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. 123-17/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa
mení a upravuje VZN č. 1/2019 obce Lipové pri uplatňovaní zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov bez pripomienok, tak ako bol predložený. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce sa ním riadiť a zverejniť ho na
úradných tabuliach obce a  na CUET .           

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

11.   Ukončenie
Keďže toto riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovom je jeho posledným vo

volebnom období 2018 – 2022, poďakovala všetkým poslancom za spoluprácu a zapriala im
veľa zdravia a šťastia v ich ďalšom živote. Tým poslancom, ktorí sa rozhodli kandidovať aj vo
voľbách, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022, popriala veľa šťastia. Zasadnutie sa ukončilo
odovzdaním drobných darčekov a pohostením

V Lipovom, 26. októbra 2022 

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

Overovatelia: .................................................................................................................................
                      Daniela Vranková v.r. Dávid Nagy v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Ospravedlnenie neúčasti JUDr. Smatanovej a Bc. Pavleovej
3.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2022
4.  Žiadosť Viktórie Mészárošovej o dávku v hmotnej núdzi
5.  Žiadosť Heleny Chvostálovej o  dávku v hmotnej núdzi
6.  Návrh úpravy č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2022
7.  Schválená úprava č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2022
8.  Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a VZN č. 1/2019 o miestnych daniach  
 a miestnom poplatku za komunálny odpad 
9.  Schválené VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a VZN č. 1/2019 o miestnych daniach  
 a miestnom poplatku za komunálny odpad 
10.  Výročná správa obce Lipové za rok 2021
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