
Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 11. decembra 2017

Program   
1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.   Interpelácie

4.   Kontrola plnenia uznesení 

5.   Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za ostatné obdobie a Plán     

  kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

6.   Správa audítora o overení účtovnej závierky obce Lipové za rok 2016 

7.   Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2018 

8.   Informačné a organizačné záležitosti 

9.   Diskusia

10.  Schválenie uznesení

11.  Ukončenie a slávnostná večera pri ukončení roka 

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 82-16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného 

kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 31.05.2017 do 05.11.2017 a schvaľuje 
ju. 

Uznesenie č. 83-16/2017
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez pripomienok plán kontroly  

hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 a schvaľuje ho. 

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 84-16/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  berie  na  vedomie  audítorskú  správu  o  audite  

individuálnej účtovnej závierky Obce Lipové k 31. 12. 2016 bez pripomienok a schvaľuje 
ju.
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Uznesenie č. 85-16/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený rozpočet obce
Lipové na rok 2018 ako prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 79.299,-- €
bežné výdavky                                                                                                  75.785,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-   3.514,-- €

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:      79.299,-- €
Výdavky celkom:                                                                                         75.785,-- €
Hospodársky výsledok +/-    3.514,-- €

 2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie, že v rámci trojročného rozpočtu
obce Lipové na roky 2018 – 2020 sa pre rok 2020 berie ako východisko schválený rozpočet
pre rok 2018 bez investičných zámerov a čerpaní z RF s výškou príjmov v sume 79.299 eur a
s výškou výdavkou v sume 75.785 eur a s plánovaným hospodárskym výsledkom 3,514 eur. 

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom rozhodlo v zmysle § 4 ods. 5 zákona č, 583/2001 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňovať
program obce, t.j., že nebude vytvárať programový rozpočet.

4.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  vykonať  v  prípade
zamestnania režijného zamestnanca úpravu príslušných interných smerníc Obecného úradu v
Lipovom a informovať o nej obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.

5.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválený
rozpočet obce Lipové na rok 2018 a riadiť sa ním. 

Schválený  rozpočet  obce  Lipové  na  rok  2018  je  neoddeliteľnou  prílohou  tohto
uznesenia.

Uznesenie č. 86-16/2017
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 2017 na rok 2018. 
2.) V prvej časti v § 2 v bode 1 mení rok 2017 na rok 2018. 
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3.) Paragraf 22 dopĺňa o bod 11, ktorý znie: Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 
1/2011 vykonaná  Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 86-16/2017 dňa 
11.12.2017 je účinná dňom 01. januára 2018.

Uznesenie č. 87-16/2017
Obecné zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  odporúčanie  Ministrestva  financií  

Slovenskej republiky na zreálnenie rozpočtov obcí k 31.12.2017 a splnomocňuje starostku  
obce k vykonaniu potrebných úprav rozpočtu Obce Lipové na rok 2017.

O  vykonaných  úpravách  žiada  podať  informáciu  na  najbližšom  zasdadnutí  obecného  
zastupiteľstva.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.12.2017

k bodom rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 88-16/2017
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  doporučuje  starostke  obce  prehodnotiť  príspevky

odoznelé  v  bode  8  rokovania  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  a  podľa  možností  a
odporúčaní ich postupne plniť. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

V Lipovom, 11. decembra 2017 

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