
Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 30. septembra 2016

Program   
1.) Otvorenie

2.)  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.)  Interpelácie 

4.)  Kontrola plnenia uznesení

5.)  Správa o plnení rozpočtu obce Lipové k 30.06.2016

6.)  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

7.)  Vstup obce Lipové do Združenia obcí dolného Žitného ostrova

8.)  Správa o činnosti kultúrnej komisie.

9.)  Informačné a organizačné záležitosti 

10.)  Diskusia

11.)  Schválenie uznesení

12.)  Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 51   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu  

obce Lipové k 30.6.2016 bez pripomienok a schvaľuje ju s nasledovnými výsledkami: Výška
celkových skutočných príjmov 44 803,89 € je pri rozpočte celkových príjmov 104 656,00  €
plnenie na 42,81 %. Výška celkových skutočných výdavkov 44 803,89 € je pri rozpočte
celkových výdavkov 104 656,00 € plnenie na 42,81 %.

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 52    –   10/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  o

vykonaných kontrolách za obdobie od 01.01.2016 do 30.09.2016 bez pripomienok a schvaľuje 
ju.
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k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 53   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje vstup Obce Lipové do Združenia obcí dolného

Žitného ostrova a nariaďuje starostke obce vykonať všetky potrebné úkony potrebné na vstup.

Zodpovedná: starostka obce
Termín: ihneď

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 54   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie bez pripomienok na vedomie Správu o činnosti 

kultúrnej komisie za 1. polrok 2016 a schvaľuje ju.

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 55   –   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok úpravu rozpočtu obce 

Lipové na rok 2016 č. 3 a schvaľuje ju s nasledovnými novými stavmi:

 Bežné príjm 102.416 €
 Bežné výdavky                                                               98.701 €    

Bežný prebytok/schodok     3.715 €

 Kapitálové a finančné príjm     8.841 €
 Kapitálové a finančné výdavky                                 12.556 €    

Prebytok/schodok     - 3.715 €

 Celkové príjmy  111.257 €
 Celkové výdavky                                                          111.257 €    

Prebytok/schodok              0 €

V Lipovom, 30. septembra 2016 

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