
Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom

konaného dňa 28. júna 2019
Program   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie záverečného účtu obce Lipové za rok 2018 a Individuálnej výročnej 
správy obce Lipové za rok 2018 

6. Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2019 

7. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

8. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

9. Informačné a organizačné záležitosti

10. Diskusia

11. Schválenie uznesení

12. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 

Uznesenie č. 21-03/2019

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 2018 bez výhrad s nasledovnými výsledkami:

a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Bežný rozpočet   
- príjmy:   85 326,62 €
- výdavky:  83 879,54 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  1 447,08 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie   
- príjmy- kapitálové  1 788,00 €
- výdavky – kapitálové  3 108,00 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -1 320,00 €
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Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)  127,08 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Bežný rozpočet   
- náklady (účtovná skupina 5)  96 835,11 €
- výnosy (účtovná skupina 6)  93 253,52 €
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)  -3 581,59 €
- Splatná daň z príjmov  0,00 €
- Dodatočne platená daň z príjmov  0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení  -3 581,59 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018
- na bankových účtoch 20 103,26 €
- v pokladni 0,00 €
Spolu:   20 103,26 €

- zostatok na účte sociálneho fondu 532,13 €

- zostatok na účte cenín 26,00 €
- poštové známky 26,00 €
- kolkové známky 0,00 €
- stravné lístky 0,00 €
- nákupné poukazy 0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:

a.) Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume -3 581,59 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 2018 na ťarchu rezervného fondu  obce Lipové 
na rok 2019 v celkovej výške =127,08 eur. 

c.) Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2019 vo výške nového zostatku v sume 
=20.103,26 Eur a 

d.) Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2018 bez pripomienok a nariaďuje starostke obce 
sa týmto uznesením riadiť.

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 6: 

Uznesenie č. 22-03/2019

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh úpravy č. 2 rozpočtu 
obce Lipové na rok 2019 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 2 v euro 
Celkové príjmy   98.185,00
Celkové výdavky                                                                                                                98.185,00    
Celkový prebytok / schodok            0,00

 

Celkové príjmy bez čerp. RF    96.935,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       98.185,00    
Celkový prebytok / schodok  - 1.250,00

 

Bežné príjmy   96.935,00
Bežné výdavky                                                                                                                      95.865,00    
Celkový prebytok / schodok       1.070,00

Kapitálové príjmy                  0,00
Kapitálové výdavky                                                                                                                2.320,00   
Celkový prebytok / schodok        - 2.320,00

Poznámka: Príjem: ---
 Výdavky: Schválené investície úpravou č. 1: 

- Odkúpenie pozemku od O.Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €
- Kuchynská linka v KD v sume   =1.070,- €

Finančné príjmové operácie                 1.250,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                        0,00
Celkový prebytok / schodok        + 1. 250,00

Poznámka: Príjem: --
 Výdavky: Schválené čerpanie z RF na schválené investície úpravou č. 1:

- Odkúpenie pozemku od O.Kacsána v sume =500,- €
- Spoluúčasť obce na WiFi pre teba v sume =750,- €

2.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke  obce  zverejniť schválenú úpravu 
rozpočet obce Lipové na rok 2019  č. 2 a riadiť sa ním. 

Zodpovedná: starostka obce
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  Termín: ihneď   
Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 

Uznesenie č. 23-03/2019

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  bez  pripomienok  správu  hlavného  
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 31.12.2018 do 25.05.2019 a schvaľuje ju. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 

Uznesenie č. 24-03/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok plán kontroly hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2019 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9 b.: 

Uznesenie č. 25-03/2019

 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom berie  na  vedomie  bez  pripomienok  návrh  Nariadenia 
Obecného úradu v Lipovom č. 1/2019 o registratúrnom poriadku, a ukladá starostke obce predložiť 
ho Štátnemu archívu v Nitre, pracovisko Komárne, na schválenie.
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 9 c.: 

Uznesenie č. 26-03/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok žiadosť o poskytnutie 
dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na 
rok 2019 v spoluúčasti s obcami Zemianska Olča a Bodza od Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď   

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 28. júna 2019 

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