
Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 16. marca 2018

Program   
1.) Otvorenie

2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3.) Interpelácie

4.) Kontrola plnenia uznesení 

5.) Schválenie investičných zámerov na rok 2018

6.)  Vystúpenie p. Gábora Katonu – revitalizácia jazera Zsemlékes (doplnený 

 bod) 

7.) Schválenie Komunitného plánu obce Lipové na roky 2018 - 2022 

8.) Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2018

9.) Informačné a organizačné záležitosti 

- informácia o hospodárení Obce Lipové v roku 2017

 - aplikácia zákona o ochrane osobných údajov v zmysle GDPR na obci

 - vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Obce Lipové 

10.)  Diskusia

11.)  Schválenie uznesení

12.)  Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 89-17/2018
1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke vykonať ďalší prieskum trhu na 

investičnú akciu „Rekonštrukcia elektroinštalácie  budovy obecného úradu“ a  o výsledku a 
cenových ponukách informovať obecné zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí.

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke vykonať dotazníkový prieskum o 
naložení  s  nedokončenou  stavbou  športového  multifunkčného  ihriska  a  o  výsledkoch 
informovať obecné zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: do 30.06.2018
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k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 90 - 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom jednohlasne bez pripomienok schvaľuje  Komunitný 

plán obce Lipové na roky 2018 – 2022 a ukladá starostke riadiť sa ním. Tiež ukladá starostke 
predložiť plán  VÚC Nitra.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 91 - 17/2018
Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  bez  pripomienok na vedomie  Plán  kultúrnej 

komisie na rok 2017 a ukladá starostke zabezpečiť jeho plnenie.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 92 - 17/2018
1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok úpravu rozpočtu obce 

Lipové č. 4 s nasledujúcim stavom rozpočtových príjmov  a výdavkov:

Druh rozpočtu Úprava č. 4
Celkové príjmy 121 169,00
Celkové výdavky                                                                                                  121 169,00  
Celkový prebytok / schodok  0,00

 

Celkové príjmy bez čerp. RF    98 310,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                         121 169,00  
Celkový prebytok / schodok - 22 859,00

 

Bežné príjmy   98 310,00
Bežné výdavky                                                                                                         95 406,00  
Celkový prebytok / schodok     1 628,00

Kapitálové príjmy       1 276,00
Kapitálové výdavky                                                                                                   25 763,00  
Celkový prebytok / schodok - 24 487,00
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Poznámka: Príjem: Predaj pozemkov
 Výdavky: Schválené investície (výmena bezpečnostného zariadenia v 

budove OcÚ a rekonštrukcia cintorína a zriadenie kolumbária)

Finančné príjmové operácie         22 859,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                        0,00
Celkový prebytok / schodok + 22 859,00

Poznámka: Príjem: Predaj pozemkov
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú 
úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2017  č.4 a riadiť sa ním. 

2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie bez pripomienok na vedomie „Informáciu o 
stave hospodárenia Obce Lipové k 31.12.2017“.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Uznesenie č. 93 - 17/2018
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  vykonať  zisťovanie  o  možnosti 

prevodu cudzích pozemkov pod budovami vo vlastníctve obce Lipové do vlastníctva obce 
Lipové a následne mu podať informáciu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Priebežne

V Lipovom, 16. marca 2018 

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