
Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 13. decembra 2016

Program   
1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.)Interpelácie

4.)Kontrola plnenia uznesení

5.) Správa hlavného kotrolóra o vykonanej kontrole za ostatné obdobie

6.)Úprava VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
     komunálny odpad – aktualizácia roka účinnosti

7.) Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2017

8.) Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2015

9.) Informačné a organizačné záležitosti 

10.) Diskusia

11.) Schválenie uznesení

12.)Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 56   –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený Plán kontroly hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2017 bez pripomienok.  

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 57    –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upravuje VZN obce Lipové č. 1/2011 pri uplatňovaní  

zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  
drobný stavebný odpad nasledovne:
1. ) V prvej časti v § 1 v bode 1 mení rok 2016 na rok 2017. 
2. ) V prvej časti v § 2 v bode 1 mení rok 2016 na rok 2017. 
3.) Paragraf 22 dopĺňa o bod 10, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

1/2011 vykonaná  Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 57-11/2016 dňa 
13.12.2016 je účinná dňom 01. januára 2017.

k bodu rokovania č. 7: 
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Uznesenie č. 58   –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom mení a dopĺňa platnú internú smernicu č. 3/2008 Zásady 

sociálnej politiky obce Lipové nasledovne:
1.) V časti II. sa názov bodu 2. mení a dopĺňa na:
   “Oblasť poskytovania jednorázových dávok v hmotnej núdzi, mimoriadnych dávok a 
iných dávok” 
2.) Bod 2 sa dopĺňa o odsek 2.5 s nasledovným znením: “Obec je oprávnená poskytnúť raz 

ročne vybranej sociálnej skupine občanov jednorázovú peňažnú dávku na základe 
rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

3.) V bode 3 sa v odseku 3.3 mení suma =20,- eur na sumu =25,- eur.
4.) V časti III sa vkladá bod č. 6, ktorý znie: “Úprava smernice zo dňa 13. decembra 2016, 

ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 58-11/2016 nadobúda účinnosť dňom 
jej schválenia, t.j. 13.12.2016.

Uznesenie č. 59   –   11/2016
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený rozpočet  obce  

Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 75.677,-- €
bežné výdavky                                                                                            75.677,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-          0,-- €

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

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

d.) Príjmy celkom:     75.677,-- €
Výdavky celkom:                                                                                        75.677,-- €
Hospodársky výsledok +/-          0,-- €

 2.) Obecné  zastupiteľstvo  zaväzuje starostku  vypracovať  do najbližšieho zasadnutia  návrh
úpravy povrchov betónových chodníkov a betónového priestranstva pred samotným domom
smútku  a  tiež návrh  na  vytvorenie  miesta  na  ukladanie  urien  na  miestnom  cintoríne  a
zapracovať ho do návrhu investícií v rámci rozpočtu obce Lipové na rok 2017.
3.)Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie, že v rámci trojročného rozpočtu obce
Lipové na roky 2017 – 2019 sa pre rok 2019 berie ako východisko dňa 13. decembra 2016
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schválený rozpočet pre rok 2017 bez investičných zámerov a čerpaní z RF s výškou príjmov v
sume 75.677 eur  a  s výškou výdavkou v sume 75.677 eur  a  s plánovaným hospodárskym
výsledkom 0,00 eur. 
bolo dohodnuté,  že starostka  na najbližšie zasadnutie pripraví návrh, ktorý sa zapracuje do
Investícii v rámci rozpočtu 2017
4.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním. 

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2017 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Poznámka k uzneseniu  č.  59-11/2016: Referent  Obecného úradu  v Lipovom,  p.  Belan,
prehlasuje, že pre rok 2017 nepožaduje úpravu svojho platu o zákonom daných 4%. 

Uznesenie č. 60   –   11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle časti II bodu 2 odseku 2.5 Internej smernice č. 

3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové schvaľuje poskytnutie jednorázovej sociálnej 
dávky pre rodiny s deťmi vo výške =50,- eur na dieťa do 18 rokov s termínom vyplatenia 
dávky do 31.12.2016. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.12.2016

k bodu rokovania č. 8:

Uznesenie č. 61 – 11/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  audítorskú  správu  o  audite  

individuálnej účtovnej závierky Obce Lipové k 31. 12. 2015 bez pripomienok a schvaľuje ju.

  Termín: 31.12.2016

k bodu rokovania č. 10:

Uznesenie č. 62 – 11/2016
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  ukladá  starostke  obce  vyriešiť,  prostredníctvom  

elektromontéra p.  Benedeka,  časový interval svietenia verejného osvetlenia v obci, a to   i  
presunom spínača verejného osvetlenia na iné miesto.
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  Termín: Ihneď

Uznesenie č. 63 – 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zabezpečiť zasielania dôležitých 

oznamov vyhlásených v miestnom rozhlase občanom I formou e-mailov a SMS správ. 

  Termín: Priebežne

V Lipovom, 13. decembra 2016 

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