
Uznesenia zo 18. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 28. júna 2018

Program   (doplnený)   
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Stanovenie počtu poslancov a úväzku starostu obce Lipové na volebné  

obdobie 2018 - 2022
6. Schválenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce Lipové za rok2017
7. Schválenie úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2018 
8. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za ostatné  

obdobie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
9. Petícia obyvateľov a chalupárov osady Rakytie na opravu miestnej 

komunikácie
10. Informačné a organizačné záležitosti 
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 94-18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 
2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom v počte: 5.

Uznesenie č. 95-18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 
obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipové takto: úväzok 0,5.

k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 96 - 18/2018
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o  

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2017 bez výhrad s nasledovnými 
výsledkami:
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a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami

Bežný rozpočet   
- príjmy:   94 745,50 €
- výdavky:  82 956,46 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  11 789,04 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie   
- príjmy- kapitálové  1 276,00 €
- výdavky – kapitálové  25 461,40 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -24 185,40 €

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)  -12 396,36 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Bežný rozpočet   
- náklady (účtovná skupina 5)  97 013,40 €
- výnosy (účtovná skupina 6)  96 479,84 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -533,56 €
- Splatná daň z príjmov  8,14 €
- Dodatočne platená daň z príjmov  0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení  -541,70 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017
- na bankových účtoch 19 976,18 €
- v pokladni 0,00 €
Spolu:   19 976,18 €

- zostatok na účte sociálneho fondu 423,42 €

- zostatok na účte cenín 104,78 €
- poštové známky 0,00 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 104,78 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:
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a.) Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -541,70 Eur na účet 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

b.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na v priebehu roka na schválené investičné akcie a 
zaúčtovanie schodku rozpočtu obce Lipové za rok 2017 na ťarchu rezervného fondu  obce 
Lipové na rok 2018 v celkovej výške =12.396,36 eur. 

c.) Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2018 vo výške nového zostatku v sume 
=19.976,18 Eur a 

d.) Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2017 bez pripomienok a nariaďuje starostke 
obce sa týmto uznesením riadiť.

zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 97 - 18/2018

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy č. 1 
rozpočtu obce Lipové na rok 2018 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

a.) bežné príjmy 85.176,-- €
bežné výdavky                                                                                                                                84.426,-- €
Bežný rozpočet celkom +/-                  750,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- €
kapitálové výdavky                                                                                                                           7.050,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:         750,-- €
                  z čerpania z Rezervného fondu obce                                                                       6.300,-- €
Kapitálový rozpočet celkom +/-         - 7.050,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF          6.300,-- €
finančné výdavkové operácie                                                                                                             0,-- €
Finančné operácie celkom +/-             6.300,-- €

d.) Príjmy celkom:       91.476,-- €
Výdavky celkom:                                                                                                                         91.476,-- €

Hospodársky výsledok +/-             0,-- €

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  čerpanie  finančných  prostriedkov  z 
Rezervného fondu obce Lipové v sume 6.300,-- eur na nasledovné investičné zámery, a to:
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-  výmena a doplnenie exteriérových hračiek v detskom parku pri  kultúrnom dome v 
sume =2.000,- eur a

-  výmenu okien  a  dverí  na sále  kultúrneho domu za  plastové  dvere  a  okná v  sume 
=4.300,-- eur z dôvodu havarijného stavu pôvodných okien a dverí. 

 3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet 
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním. 

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

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 98 - 18/2018
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  bez  pripomienok  správu 

hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie  od 05.11.2017 do 20.05.2018 a 
schvaľuje ju. 

Uznesenie č. 99 - 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok plán kontroly 

hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a schvaľuje ho. 

k bodu rokovania č. 9: 

Uznesenie č. 100 - 18/2018
1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  petíciu  predloženú 

obyvateľmi  a chalupármi  osady Rakytie,  ktorou žiadajú opraviť poškodené úseky miestnej 
komunikácie z obce na osadu Rakytie.

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  osloviť 
Poľnohospodárske  družstvo  v  Sokolciach  o  vykonanie  opráv  ešte  neopravených  úsekov 
miestnej  komunikácie,  a  to  i  za  prípadnej  spoluúčasti  Obce  Lipové,  a  to  do  výšky 
rozpočtovaných prostriedkov na opravu miestnej komunikácie pre rok 2018.

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce informovať o prijatom 
uznesení zostavovateľa petície, Ing. Daniela Mihoka PhD.“

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

Uznesenie č. 101 - 18/2018
Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  vyzvať  Ing.  Daniela 
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Mihoka  o  odstránenie  kameňov  z  verejného  priestranstva  spred  jeho  domu  č.súp.  80 
nachádzajúcom sa na osade Rakytie a tým zabezpečiť odstránenie prekážky cestnej premávky 
a zimnej údržby na miestnej komunikácie z obce Lipové na osadu Rakytie. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 10: 

Uznesenie č. 102 - 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom odporúča starostke obce vykonať prieskum resp. 

obhliadku detských dopravných ihrísk v okolitých obciach s perspektívou zriadenia takéhoto 
detského  dopravného  ihriska  na  nedokončenom športovom multifunkčnom  ihrisku  v  obci 
Lipové a podať informáciu poslancom na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: Ihneď

V Lipovom, 28. júna 2018 

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