
 Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 23. februára 2015

Program :
1.) Otvorenie – schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
2.) Interpelácie

3.) Kontrola plnenia uznesení

4.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

5.) Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2015 (2016 - 2017) 

6.) Schválenie VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a  
poskytovaní   

     služieb na trhových miestach a súvisiaca úprava VZN č. 2011 o miestnych 
 daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady

7.) Vstup obce Lipové do Miestnej akčnej skupiny Dolný Žitný ostrov

8.) Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2015

9.) Informačné a organizačné záležitosti

10.) Diskusia

11.) Schválenie uznesení

12.) Ukončenie

k bodom rokovania č. 4: 

Uznesenie č. 07 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený plán kontroly hlavného kontrolóra 

obce Lipové na 1. polrok 2015 bez pripomienok. 

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 08 – 02/2015
a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený rozpočet obce 

Lipové na rok 2015 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:
a.) bežné príjmy 71.757,-- €

bežné výdavky                                                                                            69.350,-- €
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Bežný rozpočet celkom +/- +   2.407,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                            3.500,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:   2.407,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       1.093,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/- -   3.500,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       1.093,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                              0,-- €
Finančné operácie celkom +/- +  1.093,-- €

d.) Príjmy celkom:     72.850,-- €
Výdavky celkom:                                                                                        72.850,-- €
Hospodársky výsledok +/-         0,-- €

b.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  na  vykrytie  nákupu  malotraktora  z
kosačkou čerpanie z rezervného fondu obce Lipové, a to  do  výšky rozdielu medzi cenou
malotraktora a prebytkom bežného rozpočtu, pričom celková suma čerpania sa určí k 31. 12.
2015.

c.) 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 uplatňovať
program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

d.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predložené rozpočty obce Lipové na
roky 2016 a 2017 na vedomie bez pripomienok.

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2015, ako i navrhované rozpočty obce Lipové na
roky 2016  a 2017 sú neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 09 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN č. 1/2015 o

trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových  miestach na území
obce Lipové spolu s prílohou č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Lipové s
účinnosťou od 10. marca 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce riadiť sa ním.
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 10. 03. 2015

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 10 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh VZN  č.  2/2015,

ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2011 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady
Slovenskej  republiky  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za
komunálny odpad a za drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov, o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lipové schválené uznesením OZ v Lipovom č. 23-06/2011 dňa
9. decembra 2011 s účinnosťou od 10. 03. 2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce riadiť sa ním.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 10. 03. 2015

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 11 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

a.) schvaľuje
vstup obce Lipové a zaradenie svojho územia do  územia občianskeho združenia Miestna

akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, IČO: 42113113, so sídlom  946 20
Klížska Nemá 52.

b.) ukladá 
starostke obce, aby doručila prihlášku za člena MAS Združenie Dolný Žitný ostrov do sídla

občianskeho združenia.  
Zodpovedná: starostka obce

  Termín: 28. 02. 2015

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 12 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.) schvaľuje predložený plán činnosti kultúrnej komisie zriadenej OZ obce Lipové na rok

2015 bez pripomienok. 
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b.) a ukladá akcie v ňom obsiahnuté realizovať podľa časového rozvrhu plánu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne

Hlasovanie zo 4 prítomných:  Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodom rokovania č. 3: 

Uznesenie č. 13 – 02/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie písomné poverenie starostky, ktorým 

poveruje v zmysle § 13b zákona č.  369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších  
predpisov  Ing. Štefana Pavleho za zástupcu starostky obce Lipové so všetkými právami a  
povinnosťami stanovenými v rozsahu stanovenom § 13, ods. 4 písm. a./, b./, c./ a e./ 

V Lipovom, 23. februára 2015 

Dáša  K o v á c s o v á
                                                                                                                         starostka obce
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