
 Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 22. februára 2016

Program :

1.) Otvorenie
2.)  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie

4.) Kontrola plnenia uznesení

5.) Informácia o 3. úprave rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle uznesenia 
38-06/2015

6.)  Predbežná informácia o stave hospodárenia obce Lipové k 31.12.2015

7.)  Návrh 1. úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2016

8.) Úprava internej smernice č. 3/2011 Zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií

9.) Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2016

10.) Informačné a organizačné záležitosti

11.) Diskusia

12.) Schválenie uznesení

13.) Ukončenie

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 39 – 07/2016
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predloženú 1. úpravu rozpočtu obce Lipové

na rok 2016 ako rozpočet vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 93.789,-- €
bežné výdavky                                                                                                  93.789,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-               0,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                           8.841,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:          0,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                       8.841,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/- -   8.841,-- €
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c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF       8.841,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                           0,-- €
Finančné operácie celkom +/- +  8.841,-- €

d.) Príjmy celkom:   102.630,-- €
Výdavky celkom:                                                                                      102.630,-- €
Hospodársky výsledok +/-         0,-- €

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje na vykrytie nákupu 2 meračov spotreby
plynu do miestností kultúrneho domu čerpanie z rezervného fondu obce Lipové a to do výšky
=631,- € v zmysle schválenej úpravy rozpočtu obce na rok 2016.

3.) Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje  starostke  obce  riadiť  sa  schválenou  1.
úpravou  rozpočtu obce Lipové na rok 2016. 

Schválená 1. úprava rozpočtu 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: --

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 40 – 07/2016
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.  3  ods.  1  sa  mesačná  odmena  poslanca  povereného  zastupovaním  starostu  –
zástupcovi starostu, stanovuje na výšku =40,- € s účinnosťou od 01.03.2016

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke riadiť sa upraveným znením internej smernice. 
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 poslankyne Evy Kašičkovej o nevzdaní sa vyplácania finančných
nárokov v zmysle tejto smernice pre rok 2016. 

  Zodpovedný: starostka obce
  Termín: Ihneď

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

Uznesenie č. 41 – 07/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje zaradenie poslankyne p. Evy Kašičkovej ako

členky Komisie  pre kultúrne a sociálne záležitosti  zriadenej  pri  Obecnom zastupiteľstve  v
Lipovom.

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

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 42 – 07/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 
a.) schvaľuje predložený plán činnosti kultúrnej komisie zriadenej OZ obce Lipové na

rok 2016 bez pripomienok
b.) a ukladá akcie v ňom obsiahnuté realizovať podľa časového rozvrhu plánu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: 

V Lipovom, 22. februára 2016 

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