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Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

konaného dňa 09. októbra 2020 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Žiadosť Ing. Matúša Fejku o odkúpenie pozemkov okolo bývalej 
predajne Jednoty 

4. Interpelácie 

5. Kontrola plnenia uznesení  

6. Plán kontroly hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 

7. Žiadosť Viery Abrahámovej o zníženie nájomného  

8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2020 

9. Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2020 

10. Úprava sadzieb nájomného  

11. Organizačno – informačné záležitosti 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesení 

14. Ukončenie 

  
 
   
  k bodu rokovania č. 6:  
  Uznesenie č. 57-08/2020 

   
   Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok plán kontroly 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 a schvaľuje ho.   

 
Zodpovedná: starostka obce 

                      Termín: ihneď    
 
  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 

 
    Za: 4         Proti: --     Zdržal sa: -  
 
 
  k bodu rokovania č. 7:  
  Uznesenie č. 58-08/2020 

   
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom posúdilo žiadosť Viery Abrahámovej, prevádzkarky 
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potravín v prenajatých priestoroch v kultúrnom dome, na adrese Lipové 93, o úľavu na 
nájomnom za obdobie vyhláseného núdzového stavu t.j. za obdobie marec až apríl 2020 ako 
neopodstatnenú a  poskytnutie úľavy nájomnom neschválilo. 
  Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke oznámiť túto skutočnosť žiadateľke.   

 
Zodpovedná: starostka obce 

                      Termín: ihneď    
 
  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 

 
    Za: 4         Proti: --     Zdržal sa: -  
 
 
 
  k bodu rokovania č. 8:  
  Uznesenie č. 59-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Monitorovaciu  
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2020 a schvaľuje ju.                    
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 

 
 
  
  k bodu rokovania č. 9:  
  Uznesenie č. 60-08/2020    
    

  1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh úpravy č. 2 
rozpočtu obce Lipové na rok 2020 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:  

   
 

  Druh rozpočtu                 Úprava č. 2 v euro   
  
  Celkové príjmy                     113.910,00    

  Celkové výdavky                     113.910,00  
  Celkový prebytok / schodok                              0,00   
   

  Celkové príjmy bez čerp. RF                  113.910,00   
  Celkové výdavky  bez čerp.RF                113.910,00   
  Celkový prebytok / schodok                       0,00   
   

  Bežné príjmy                      112.200,00   
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  Bežné výdavky                     112.200,00  
  Celkový prebytok / schodok                         0,00 
   

  Kapitálové príjmy                               1.710,00  
  Kapitálové výdavky                            1.710,00  
  Celkový prebytok / schodok                             0,00  
 
   

  Finančné príjmové operácie                                      0,00 
  Finančné výdavkové operácie                                   0,00  
  Celkový prebytok / schodok                                0,00 
   

   2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválenú 
 úpravu rozpočet obce Lipové na rok 2020  č. 2 a riadiť sa ňou.  
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 

 
 

  k bodu rokovania č. 11a:  
  Uznesenie č. 61-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predloženú Internú smernicu č. 
2/2020 Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Lipové bez pripomienok.     
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na 
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”. 
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 

 k bodu rokovania č. 11b:  
  Uznesenie č. 62-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predloženú Internú smernicu č. 
3/2020 Organizačný poriadok Obecného úradu v Lipovom bez pripomienok.     
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na 
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”. 
 

Zodpovedná: starostka obce 



4 

                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 
 

 k bodu rokovania č. 11c:  
  Uznesenie č. 63-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie predloženú Internú smernicu č. 
1/2020 ÚČT Tvorba a použitie finančných fondov bez pripomienok a schvaľuje ho.    
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na 
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”.  
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 

 k bodu rokovania č. 11d:  
  Uznesenie č. 64-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Interná smernica č. 
1/2020 Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a schvaľuje ju.                    
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto internú smernicu zverejniť na 
webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”.  

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 
 

 k bodu rokovania č. 11i:  
  Uznesenie č. 65-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie zaradenie p. Ivety Bučekovej do 
Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom ako oficiálneho člena z radov občanov 
obce Lipové, a to dňom 15.10.2020.  
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zabezpečiť k tomuto dátumu 
všetky náležitosti ohľadne prihlášok do sociálnej a zdravotnej poisťovne.  
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  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje vyplatenie odmien za jej činnosť od jej 
prizvania k práci v kultúrnej komisii v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lipovom 
č. 46-06/2020 zo dňa 13. 03. 2020. 
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 
 

 k bodu rokovania č. 11j:  
  Uznesenie č. 66-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie písomné prehlásenie poslankyne 
Daniely Vrankovej k odvolaniu vzdania sa vyplácania odmien za členstvo v Obecnom 
zastupiteľstve Lipové a za činnosť v ekonomickej komisii Obecného zastupiteľstva v 
Lipovom.  
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce zabezpečiť riadne vyplácanie 
odmien poslankyni Daniele Vrankovej v zmysle jej prehlásenia a tiež vykonania jej 
prihlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne.  
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 

  Uznesenie č. 67-08/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom upravuje internú smernicu č. 3/2011 v bode 5 čl. 5 
nasledovne:  
„Poslanec, zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov sa môže odmien podľa 
týchto zásad zrieknuť, a to písomne alebo ústne do zápisnice na zasadaní obecného 
zastupiteľstva . V prípade, že sa poslanec, zástupca starostu alebo člen komisie z radov 
občanov  týchto odmien vzdá, odmeny mu nebudú vyplácané ani zúčtované. Poslanec, 
zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov môže svoje rozhodnutie zrieknuť sa 
odmien písomne odvolať a to raz ročne, najneskôr pri schvaľovaní rozpočtu obce na 
nasledujúce obdobie. V tomto prípade mu všetky náležitosti prináležiace týmito zásadami 
budú vyplácané od nasledujúceho výplatného termínu nasledujúceho po písomnom 
prehlásení poslanca, zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov.“ 
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke túto upravenú internú smernicu 
zverejniť na webovom sídle Obce Lipové v sekcii “VZN a smernice”. 
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Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

  Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom: 
 
    Za: 4         Proti: -     Zdržal sa: - 
 
 

 
V Lipovom, 09. októbra 2020  
 
 
 
 
 
                                       Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 

                                                                                                                starostka obce 


