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Z Á P I S N I C A
  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 12. decembra 2022

č. 02/2022

V Lipovom, 12. decembra 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 12. decembra 2022
Prítomní             podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:   Richard Nagy, hlavný kontrolór
Neospravedlnení: --

Program  :
.1 Otvorenie

.2 Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

.3 Interpelácie

.4 Kontrola plnenia uznesení 

.5 Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2023 a vzatie na vedomie
návrhy rozpočtov obce Lipové na roky 2024 – 2025

.6 Informácia o úprave rozpočtu č. 4 obce Lipové na rok 2024 v 
zmysle uznesenia OZ č. 08-01/2022 zo dňa 25.11.2022 a 
financovania volieb do OSO a OSK 2022

.7 Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách k 
12.12.2022 a Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

.8 Personálne obsadenie komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom

.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  všetkých  poslancov,  čím  je  obecné  zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu rokovania. Sama navrhla vyradiť z

rokovania bod 7, keďže sa hlavný kontrolór nemohol zasadnutia zúčastniť a ani nezaslal na
rokovanie žiadne materiály. Následne poslanci schválili upravený program tak, ako to navrhla
starostka. Po vyradení bodu č. 7 sa ostatné body rokovania posunuli.  

       Ako overovatelia boli určení poslanci Marián Kašička a Monika Kudlicsková.

       Za zapisovateľa bol určený referent obecného úradu, p. Belan. 
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3.  Interpelácie
V  rámci  interpelácie  vystúpila  Bc.  Zdenka  Pavleová  s  otázkou,  ako  majú  občania,

kompostovať, resp, kde vyvážať opadané lístie. V diskusii bolo spomenuté, že toto opadané
lístie  by vzal  aj  p.  Vladimír  Zaťko.  Starostka  podotkla,  že  lístie  môžu  ľudia  vyviesť  na
hnojisko smerom na Rakytie, kde to robí aj samotný obecný úrad. 

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. 08-01/2022: Starostka informovala poslancov, že obec uzatvorila s firmou 
TOPSTAV É&A s.r.o., so sídlom Modrany č. 50, 946 33 Modrany,  IČO:  46528741,  
zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej pomoci, ktorá bola už obci aj poskytnutá. Ďalej 
informovala, že v súčasnosti sa vykonávajú všetky potrebné kroky, aby bol obci Lipové 
vyplatený aj zvyšok nenávratného finančného príspevku. 

 uznesenie  č.  09-01/2022: Starostka  oboznámila  poslancov,  že  už  oslovila  Ing.  Juraja
Nagya na vypracovanie ocenení  pozemkov v lokalite  železničná stanica v Zemianskej
Olči. Ing. Nagy jej prisľúbil, že sa tomu bude venovať v januári 2023.

 uznesenie  č.  10-01/2022: Starostka  oboznámila  poslancov,  že  oslovila  vlastníka
nehnuteľností rodinného domu č. 14 a požiadala ho, aby urobil nápravu v umiestňovaní
starých automobilových vrakov na jeho pozemku.  P.  Szajkó prisľúbil  vykonať nejaké
opatrenia,  ale  tiež  argumentoval,  že  nie  všetky  vozidlá  tam  sú  vraky,  že  mnohé  sú
pojazdné a že vykonal všetky opatrenia, aby nemohlo prísť k znečisteniu spodných vôd a
životného prostredia unikajúcim palivom a inými technickými kvapalinami. 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2023 a vzatie na vedomie      návrhy rozpočtov 
obce Lipové na roky 2024 – 2025

 Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2023 spolu s informatívnymi návrhmi rozpočtov
obce Lipové na roky 2024 a 2025, bol na úradných tabuliach obce zverejnený od 23.11.2022 a
do určeného termínu neboli k nemu doručené žiadne pripomienky a návrhy. Keďže návrh bol
tiež zaslaný v lehote aj poslancom, požiadala starostka poslancov, aby sa vyjadrili, či žiadajú,
aby sa návrh prešiel podrobne bod po bode. Poslanci uvedené nežiadali, ale referent obecného
úradu v krátkosti zhrnul východiská predloženého návrhu.    

Návrh  rozpočtu,  zohľadňuje  prevzatia  návratnej  finančnej  výpomoci  v  roku  2022  z
dôvodu  realizovanej  veľkej  investičnej  akcie  v  roku  2022  a  jej  vrátenia  v  roku  2023.  V
rozpočte sa z tohto dôvodu počíta len s úplne nutnými výdavkami. Jediný kapitálový výdavok
sú vlastné finančné prostriedky na výmenu autobusových zastávok v rámci projektu, ktorý bol
začatý už v roku 2019, ale pre ne-akreditáciu Poľnohospodárskej platobnej agentúry bol až do
tohto roka pozastavený.

Rozpočet  sa  v  tomto  štádiu  navrhuje  pre  časť  bežného  rozpočtu  ako  prebytkový,  s
výškou bežných príjmov  v  sume  108.815,00 eur  a  výdavkov v sume 90.346,00 eur.  t.j.  s
prebytkom 18.469,00 eur, ktorý bude kryť výdavky kapitálového rozpočtu v sume 1.349,00
eur a výdavky finančných operácii v sume 17.120,00 eur, t.j. vrátenie návratného finančného
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príspevku. 
Navrhovaný  rozpočet  na  rok  2023  je  teda  vyrovnaný  s celkovou  výškou  príjmov

a výdavkov v sume 108.815,00 eur. 

6. Informácia o úprave rozpočtu č. 4 obce Lipové na rok 2024 v zmysle      uznesenia OZ č. 08-
01/2022 zo dňa 25.11.2022 a financovania volieb do OSO a OSK 2022

Starostka predložila poslancom úpravu č. 4 rozpočtu obce Lipové na rok 2022 tak, ako
sa na tom uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lipovom svojím uznesením č. 08-01/2022 dňa
25.11.2022. Zároveň bol do úpravy rozpočtu zapracovaný odhad MF SR na vyšší príjem z
podielových daní pre územnú samosprávu a tiež výdavky a príjmy v rámci volieb do orgánov
samospráv obcí a do samosprávnych krajov 2022. 

Zároveň starostka upozornila, že do úpravy rozpočtu by mal byť zakomponovaný aj jej
zákonný nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri skončení volebného obdobia 2018 –
2022. Podľa výpočtu, ktorý je v prílohe zápisnice,  by to bolo spolu s odvodmi celkom vo
výške  =1.139,- eur.  Na uvedené reagovala Bc. Pavleová, s  tým, že už pred štyrmi rokmi
upozorňovala  na  plán  dovoleniek.  Starostka  akceptovala  jej  poznámku,  ale  oponovala  jej
skutočnosťou, že tentokrát sa to týka len dovolenky za rok 2022, ktorú si nevedela vyčerpať z
dôvodu prebiehajúcej investičnej akcie. V následnej diskusii, kedy sa tiež skonštatovalo, že za
celé  dve volebné obdobia  neboli  poslancami  navrhnuté starostke žiadne  odmeny,  poslanci
schválili preplatenie jej nevyčerpanej dovolenky. Tiež na návrh Bc. Pavleovej bolo schválené,
že v roku 2023 sa starostke vyplatí odmena 1000 eur, čo sa má zapracovať do rozpočtu na rok
2023 pri jeho najbližšej úprave. 

Po doplnení rozpočtu sa tento navrhuje ako vyrovnaný vo výške na oboch stranách v
sumách 315.576 eur, čo je o 2.014,00 eur viac ako bola výška po jeho 3. úprave. Doplnený
návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.

Následne poslanci Návrh úpravy rozpočtu schválili. 

7. Personálne obsadenie komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom
Starostka, na základe uznesenia č. 02-01/2022 zo dňa 25.11.2022, požiadala poslancov,

aby sa vyjadrili, či sa dohodli o personálnom obsadení oboch komisií obecného zastupiteľstva.
V následnej diskusii sa napokon dohodlo, že všetci poslanci budú pracovať v oboch komisiách
a ich prácu budú koordinovať ich predsedovia, ktorých poslanci zvolili nasledovne:
 predsedom Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti sa stala p. Monika Kudlicsková a
 predsedom Komisie pre ekonomiku, investičné zámery a verejný poriadok sa stala JUDr.

Zuzana Smatanová.
 Poslanci sa zároveň na základe žiadosti referenta obecného úradu dohodli, že komisie

začnú svoju činnosť dňom 01.01.2023, kedy budú poslanci prihlásení do sociálneho poistenia,
a to z dôvodu zistenia niektorých náležitostí. 

 Vystala tiež otázka odmeňovania členov komisií, ktoré je v súčasnosti demotivujúce.
Totiž,  ani  nie  pre  výšku  odmeny,  ktorá  je  dnes  20,-  eur  za  účasť  na  zasadnutí  komisie.
Problémom je, že komisie častokrát riešia na jednom zasadnutí viacero akcií, ale následne sa
ich  aj  zúčastňujú,  čo  je  oveľa  viac  náročnejšie  na  čas  ale  aj  na  financie,  keďže  poslanci
mnohokrát  používajú  svoje  motorové  vozidla,  svoje  náradie  a  samozrejme  samotná  práca
počas  akcii.  Z tohto  dôvodu sa  v  tomto  smere  zhodli  na  úprave  smernice  o  odmeňovaní
poslancov. 
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8. Organizačno  - informačné záležitosti 
 a.) Informácia o stave realizácie nákupu palivového dreva v zmysle uznesenia OZ č.  

121/17/2022 zo dňa 26.10.2022 
Starostka: V krátkosti informovala poslancov o skutočnosti, že ešte predchádzajúce

obecné  zastupiteľstvo  schválilo  p.  Helene  Chvostálovej  a  p.  Viktórii  Meszárošovej  na
základe ich žiadostí, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi formou nákupu palivového dreva
(drevených brikiet)  v  sume  60,00  eur.  Bohužiaľ,  do  termínu  tohto  zasadnutia  sa  nákup
nezrealizoval, keďže cena palivového dreva od minulého roka neúmerne vzrástla a množstvo
dreva zakúpené za schválenú sumu by zamýšľaný cieľ schválenej dávky nenaplnil. Z tohto
dôvodu oslovila obe žiadateľky a dohodli sa, že za uvedenú sumu by im mohli byť zakúpené
trvanlivé potraviny, s čím obe súhlasili. Z tohto dôvodu požiadala poslancov o schválenie
zmeny vyššie uvedeného uznesenia.

9. Diskusia
V rámci diskusie vystúpili:
JUDr.  Zuzana  Smatanová: Požiadala  starostku  o  podanie  informácie  o  čistení

miestneho  kanála  pretekajúceho  horným  koncom  obce.  Zaujímalo  ju,  či  bude  čistenie
pokračovať  až  po  hlavný  kanál,  keďže  ako  si  všimla,  sa  čistenie  prerušilo.  Starostka
povedala, že bol prečistený celý úsek v obci, a že podľa jej  informácii  sa pokazil  bager.
Povedala,  že  teraz  jej  ešte  neboli  poskytnuté  informácie  o  tom,  či  bude  čistenie  ešte
pokračovať až po hlavný kanál, ale pokúsi sa túto informáciu získať. 

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

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 11-02/2022

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie a schvaľuje návrh  rozpočtu  obce
Lipové na rok 2023 s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet v euro

bežné príjmy            108.815
bežné výdavky                                                                                                                                             90.346
Bežný rozpočet celkom +/-         +  18.469

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy                          0
kapitálové výdavky                                                                                                                                      1.349
z toho: prebytok bežného rozpočtu:             1.349
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                                 0
Kapitálový rozpočet celkom +/-             - 1.349
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c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                0
finančné výdavkové operácie                                                                                                                17.120
z toho: prebytok bežného rozpočtu:                              17.120
čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                                        0
Finančné operácie celkom +/-           - 17.120

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:            108.815
Výdavky celkom:                                                                                                                                     108.815
Hospodársky výsledok +/-                  0

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené ná-
vrhy rozpočtov obce Lipové na roky 2024 a 2025 ako prebytkové s nasledovnými paramet-
rami:

Rok 2024 v euro     Rok 2025 v euro

a.) Bežný rozpočet

bežné príjmy 110.479                115.032
bežné výdavky                                                                                  89.966                                              89.966
Bežný rozpočet celkom +/-     +20.513       +25.066

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy  0                          0
kapitálové výdavky                                                                                    0                                                         0
z toho: prebytok bežného rozpočtu:  0                    0
           čerpanie z Rezervného fondu obce                                          0                                                         0
Kapitálový rozpočet celkom +/-  0                       0

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie   0                          0
finančné výdavkové operácie                                                                0                                                         0

z toho: prebytok bežného rozpočtu:  0                                  0
 .              čerpanie z Rezervného fondu obce                                   0                                                       0
Finančné operácie celkom +/-  0                       0

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:    110.479         115.032
Výdavky celkom:                                                                          89.966                                                 89.966
Hospodársky výsledok +/- 20.513         25.066
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3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňo-

vať program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

4.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválený  
rozpočet obce Lipové na rok 2023 a riadiť sa ním. 

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023 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: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 12-02/2022

a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje  v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. 
z. v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu starostky Dáši Kovácsovej za ne
vyčerpanú dovolenku:
·         za rok 2022 v rozsahu 18 dní

 Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku : 

• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 18 dní 
• počet hodín za deň : 3,75 hod. 
• priemerný hodinový plat : 12,0172 eur/hod.
• preplatená náhrada : 18 x 3,75 x 12,0172 = 811,16 eur.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku  
realizovať rozpočtovým opatrením starostky obce z nevyčerpaných výdajov schváleného  
rozpočtu obce pre rok 2022.

Zodpovedná: starostka obce

  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 13-02/2022
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1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje  
úpravu č. 4 rozpočtu obce Lipové na rok 2022  prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet v euro

bežné príjmy            112.648
bežné výdavky                                                                                                                                           107.294
Bežný rozpočet celkom +/-            + 5.354

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy (z NFP z EU a MŽP SR)               161.069
kapitálové výdavky                                                                                                                                  208.282
z toho: prebytok bežného rozpočtu:             6.142
           NFP z EU a MŽP SR                161.069

  návratná finančná výpomoc         17.120
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                       23.951
Kapitálový rozpočet celkom +/-           - 47.213

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                                                                                                 41.859
z toho: čerpanie z RF                         23.951

   zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021              788
   návratná finančná výpomoc         17.120

 finančné výdavkové operácie                                                                                                                          0
Finančné operácie celkom +/-         41.859

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:            313.576
Výdavky celkom:                                                                                                                                     313.576
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 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
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Uznesenie č. 14-02/2022

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom na základe odseku c.) uznesenia č. 02-01/2022 zo
dňa 25.11.2022 volí

     a. ) predsedu  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p.  Moniku Kudlicskovú
b. ) predsedu  Komisie  pre ekonomiku, investičné zámery  a verejný poriadok p. JUDr. 

Zuzanu Smatanovú
2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje dohodu všetkých poslancov, že všetci

poslanci budú pôsobiť v oboch komisiách
3.)  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje,  že  obe  komisie  začínajú  svoji  činnosť  dňom

01.01.2023.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 15-02/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu internej smernice č. 3/2011 Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií v znení
neskorší noviel a úprav nasledovne:

1.) v Čl. 4 v bode 1 sa za slovo komisie vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

2.) v Čl. 4 v bode 2 sa za slovo komisie vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

3.) v Čl. 4 v bode 3 sa za slovo komisie vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

4.) v Čl. 4 v bode 4 sa za slovo OZ vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

5.) v Čl. 5 v bode 1 sa za slovo OZ vkladá čiarka a text „jeho komisií a z účasti na príprave
alebo samotnej realizácie kultúrno-spoločenskej akcie, ktoré zabezpečí predseda komisie alebo
ním poverený člen komisie.“
 5.) v Čl. 6 v bode 1 sa na konci vety vkladá text „a uznesením Obecného zastupiteľstva v
Lipovom č. 15-02/2022 zo dňa 12.12.2022 s účinnosťou od 01.01.2023“

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravenú internú
smernicu a riadiť sa ňou. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

9



k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 16-02/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prehodnotilo svoje uznesenie č. 121-17/2022 zo dňa
26.10.2022 a schvaľuje po vzájomnej dohode so žiadateľkami o jednorazový príspevok, p.
Viktórou Mészárošovou, bytom Lipové 67 a Helenou Chvostálovou, bytom Lipové 92, zmenu
jeho vyplatenia z formy zakúpenia palivového dreva na zakúpenie trvanlivých potravín v tej
istej sume, t.j. =60,00 eur na žiadateľku. 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  realizovať  tento  nákup  v  čo
najskoršom termíne.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

10.   Ukončenie
Zasadnutie ukončila starostka obce poďakovaním za účasť.

V Lipovom, 12. decembra 2022 

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

Overovatelia: .................................................................................................................................
                      Marián Kašička v.r. Monika Kudlicsková v.r.

Prílohy:
1.  Pozvánka 
2.  Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2023 a roky 2024 a 2025
3.  Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023 a roky 2024 a 2025
4.  Stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu obce Lipové na rok 2023
5.  Výpočet vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce
6.  Schválená úprava č. 4 rozpočtu obce Lipové na rok 2022
7.  Upravená interná smernica č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov Obecného  
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zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií v znení neskorší noviel a úprav
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