
 Uznesenia zo 8. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 08. marca 2016

Program :

1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Prerokovanie investičného zámeru spoločnosti Darec, a.s. o umiestnení 
stavby a zrealizovaní potravinárskeho projektu s názvom „Pálenica 
Lipové“

4.) Schválenie Programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové – 
bod doplnený na začiatku rokovania

5.) Informácia o možnosti čerpania dotácie na revitalizáciu verejných 
priestranstiev v strede obce – bod doplnený na začiatku rokovania

6.) Informácia o Rozpočte obce Lipové na roky 2016 – 2018 – bod doplnený 
na začiatku rokovania

7.)  Diskusia

8.) Schválenie uznesení

Ukončenie

k bodu rokovania č. 3: 

Uznesenie č. 43 – 08/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom dňa 08. 03. 2016 prerokovalo zámer spoločnosti Darec, 

a.s. umiestniť stavbu a zrealizovať potravinársky projekt s názvom „Pálenica Lipové“
Predmetný investičný zámer spoločnosti na novovytvorených parcelách k.ú. Lipové č. KN-

C 684/3; KN-C 684/12, KN-C 684/13, KN-C 684/14 a KN-C 684/15 podľa Geometrického 
plánu č. 203/2016, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti, obecné zastupiteľstvo podporuje a víta, 
nakoľko vytvára pracovné miesta pre miestnych obyvateľov ako aj nový príjem do rozpočtu 
obce vo forme dane z nehnuteľností. 

Hlasovanie z 3 zúčastnených poslancov všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
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Uznesenie č. 44 – 08/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  bez  pripomienok  predložený  Program

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lipové na roky 2016 – 2022. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať z

predmetného PHSR obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: priebežne   

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

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 45 – 08/2016
 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie, že v rámci trojročného rozpočtu

obce Lipové na roky 2016 – 2018 sa pre rok 2018 berie ako východisko dňa 7. decembra 2015
schválený rozpočet pre rok 2016 bez investičných zámerov a čerpaní z RF s výškou príjmov v
sume 93.699 eur a s výškou výdavku v sume 93.471 eur a s plánovaným prebytkom v sume
228 eur. 

  
Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
 

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: 

V Lipovom, 08. marca 2016 

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