
 Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 07. decembra 2015

Program :

 1.)  Otvorenie
2.) Sľub poslanca

3.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

4.) Interpelácie

5.) Kontrola plnenia uznesení

6.)  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly

7.) Správa audítora o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2014

8.) VZN č. 4/2015, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad 

9.) Úprava internej smernice č. 3/2008 „Zásady sociálneho rozvoja obce 
Lipové“ 

10.)  Úprava odmien poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v 
Lipovom a úprava mzdy starostky obce Lipové od 01.01.2016 – bod 
doplnený na začiatku rokovania

11.) Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2016

12.) VZN č. 5/2015 o vyhradení miest a podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní

13.) Informačné a organizačné záležitosti

14.) Diskusia

15.) Schválenie uznesení

16.) Ukončenie 

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 28 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predloženú správu

hlavného  kontrolóra  Obce  Lipové  o  vykonanej  kontrole  hospodárenia  Obce  Lipové  za  
obdobie od 31. augusta 2015 do 30. novembra 2015.

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený plán kontroly 
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hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
  

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

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 29 – 06/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  audítorskú  správu  o  audite  

individuálnej účtovnej závierke Obec Lipové k 31. 12. 2014 bez pripomienok a schvaľuje ju.

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

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 30 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom súhlasí s poskytnutím úľav na dani z nehnuteľností 

pre daňovníkov s vekovou hranicou 62 rokov a viac podľa §17 ods. 2 písm. k) a ods. 3 písm 
d.) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré budú zahrnuté vo VZN č. 4/2015,
ktorým sa upravuje VZN č. 1/2011 obce Lipové pri uplatňovaní zákona č. 582/2004 Z.z.

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 1 Proti: 4 Zdržal sa: --

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh VZN č. 4/2015 obce
Lipové, ktorým sa 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 v znení neskorších úprav v znení tak ako bol predložený.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce Lipové VZN zverejniť v obci
obvyklým spôsobom a riadiť sa ním.  

  Zodpovedný: starostka obce
  Termín: Ihneď

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1
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3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom odporúča zmenu systému separovaného odpadu zo

zbierania separovaných zložiek odpadu do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v
strede obce na ich zber do plastových vriec a s ich následným odvozom zmluvnou zbernou
organizáciou priamo od rodinných domov.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  zaväzuje  starostku  obce  k  predloženiu  návrhu
nového  systému  zberu  separovaného  odpadu  ako  podmienky  uzavretia  zmluvy  a  jej
následného  zapracovania  do  zmluvy  s  budúcou  zmluvnou  organizáciou  zodpovednosti
výrobcov.

  Zodpovedný: starostka obce
  Termín: 31. marca 2016

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: --

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 31 – 06/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  návrh  úpravy internej  smernice  č.  3/2008

Zásady sociálnej politiky obce Lipové, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 49-
12/2008/II dňa 12.12.2008 v znení neskorších noviel s nasledovnými úpravami: 

1.) V článku II. oblasť 1 nahradiť medzi slovami  “iných” a “formulárov” pôvodný text
novým textom “finančných a hmotných nárokov poskytovaných v zmysle platnej legislatívy,
medzi ktoré patrí príspevok na pohreb, usmernenie pri vypĺňaní tlačív a “;

2.) V článku II. oblasť 2 v bode 2.2. v druhom odseku nahradiť text v zátvorke novým
textom v znení: “požiaru, vytopenia, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti”;

3.) V článku II. oblasť 2 v bode 2.2. v tretom odseku vypustiť za slovom Lipové pôvodný
text  spolu  s  čiarkou:  “,  príjem  žiadateľa  a  spoločne  posudzovaných  osôb  nepresahuje  3-
násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom”;

4.) V článku II. oblasť 2 v bode 2.4. v druhej vete vložiť za slovo “poskytnutej” slovo
“finančnej” a 

  5.) V článku II. Oblasť 3 v vložiť na koniec bodu 3.10. text “Tento peňažný príspevok je
možné poskytnúť jednej osobe len raz ročne.”

Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  starostke  zverejniť  nové  znenie  internej  smernice  na
elektronickej tabuli obce a riadiť sa ňou. 

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1

k bodu rokovania č. 10: 
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Uznesenie č. 32 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu internej smernicu č. 3/2011 Zásady

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií, ktorá bola
schválená uznesením OZ v Lipovom č. 18-05/2011 dňa 19.09.2011 v znení neskorších noviel
nasledovne:

- čl. 2 ods. 1 sa mesačná odmena poslanca stanovuje na výšku =30,- €;
- čl. 4 ods. 1 sa odmena členovi komisie – predsedovi stanovuje na sumu =30,- € za   
  zasadnutie;

- čl. 4 ods. 2 sa odmena členovi komisie – poslancovi stanovuje na sumu =20,- € za     
  zasadnutie.
Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  starostke  zverejniť  nové  znenie  internej  smernice  na

elektronickej tabuli obce a riadiť sa ňou. 
2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle čl. 5 ods. 5 internej smernice č. 3/2011

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií,
berie  na  vedomie  prehlásenie  všetkých  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  o
nevzdaní sa vyplácania finančných nárokov v zmysle tejto smernice pre rok 2016. 

3.) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke zapracovať vyššie uvedené úpravy a prehlásenie
poslancov do rozpočtu obce Lipové na rok 2016. 

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

Uznesenie č. 33 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, na návrh starostky podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 6
zákona SNR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov stanovuje pracovný úväzok starostky obce pre
obdobie od 01.01.2016 na 0,50 FPD.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších
predpisov  v rozsahu určenom v bode 1.) tohto uznesenia plat starostky vo výške =639,20 €
mesačne. 

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť toto uznesenia a
riadiť sa ním a zapracovať vyššie uvedené úpravy do rozpočtu obce Lipové na rok 2016. 

Zodpovedná: Starostka obce 
Termín: Priebežne

Hlasovanie 5 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 
Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 1
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Uznesenie č. 34 – 06/2015
 1.) Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  nové  zloženie  komisií  Obecného  

zastupiteľstva v Lipovom nasledovne: 
1. ) a.) predseda  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p. Zdenka Pavleová 

b.) členov komisie: a) poslanci: Jana Szabóová 
b) nie poslanci: Ján Belan

  2. ) a.) predseda  Komisie  pre ekonomiku a verejný poriadok  JUDr. Zuzana Smatanová
b.) členov komisie: a) poslanci: Jozef Pastír a Eva Tóthová.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie poverenie starostky vykonávať
funkciou zástupcu starostky obce JUDr. Zuzanou Smatanovou. 

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

k bodu rokovania č. 11:

Uznesenie č. 35 – 06/2015
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený rozpočet obce 

Lipové na rok 2016 ako prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 93.699,-- €
bežné výdavky                                                                                                  93.471,-- €
Bežný rozpočet celkom +/- +      228,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                           8.210,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:          0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       8.210,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/- -   8.210,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       8.210,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                           0,-- €
Finančné operácie celkom +/- +  8.210,-- €

d.) Príjmy celkom:   101.909,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      101.681,-- €
Hospodársky výsledok +/-     228,-- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  na  vykrytie  nákupu  interiérového
vybavenia  kancelárií  obecného  úradu  a  vykonania  modernizácie  verejného  osvetlenia
čerpanie z rezervného fondu obce Lipové a to do výšky =8210,- € v zmysle schváleného
rozpočtu.
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3.) Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválený
rozpočet obce Lipové na rok 2016 a riadiť sa ním. 

Schválený  rozpočet  obce  Lipové  na  rok  2016  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: --

Uznesenie č. 36 – 06/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, v zmysle § 11 odst 4 písm. b) zákona č. 369/1990 zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje úpravu internej smernicu č. 1/2008
Zásady finančného hospodárenia obce Lipové, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom
č. 49-2/2008/II dňa 12.12.2008 nasledovne:

- v § 9 odst 3 sa suma “10 %” nahrádza sumou “1 %”.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zverejniť upravenú smernicu a riadiť

sa ňou. 
  

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

k bodu rokovania č. 12:

Uznesenie č. 37 – 06/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený návrh VZN č.

5/2015 o vyhradení miest  a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebných kampaní. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zverejniť schválené VZN a riadiť sa
ním. 

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

k bodu rokovania č. 13 písm. h:
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Uznesenie č. 38 – 06/2015
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  úhradu  nutných  alebo  nedostatočne

rozpočtovaných  nákladov,  nákladov  vzniknutých  na  opravu  verejného  osvetlenie,
modernizáciu  verejného  osvetlenia  na  osade  Rákytie,  výdavkov  na  zapojenie  sa  obce  do
programu elektronizácie miest a obcí Slovenska – programové vybavenie, a prípadnú opravu
plynového kotla na obecnom úrade a schvaľuje vykonať príslušnú úpravu rozpočtu na rok
2015  rozpočtovými  opatreniami  v  zmysle   §  14  ods.  2  a  3  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby boli využité len rozpočtované položky,
ktoré už nebudú v roku 2015 použité a zároveň nebude negatívne zmenený už rozpočtovaný
hospodársky výsledok obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke zverejniť upravený rozpočet obce
Lipové  na  rok  2015  a  predložiť  poslancom na  najbližšom  zasadnutí  zoznam  vykonaných
zmien. 

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

V Lipovom, 7. decembra 2015 

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