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Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

konaného dňa 11. decembra 2020 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov 
3. Interpelácie 
4. Kontrola plnenia uznesení  
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách  
6. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019 
7. Úprava VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatku 
8. Úprava internej smernice Zásady hospodárenia s majetkom obce –  

 úprava sadzieb nájomného 
9. Úprava č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2020 
10. Schválenie rozpočtu obce Lipové na roky 2021 až 2023 
11. Organizačno – informačné záležitosti 
12. Diskusia 
13. Schválenie uznesení 
14. Ukončenie 

  
 
   
  k bodu rokovania č. 5:  
  Uznesenie č. 68-09/2020 

   
   Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o 
vykonaných kontrolách za obdobie od 01.01.2020 do 23.11.2020 bez pripomienok a schvaľuje 
ju.   

 
Zodpovedná: starostka obce 

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

 
    Za: 5         Proti: --     Zdržal sa: -  
 
 
  k bodu rokovania č. 6:  
  Uznesenie č. 69-09/2020 

   
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie Správu audítora o audite účtovnej 
závierky za rok 2019 bez pripomienok a schvaľuje ju. 

 
Zodpovedná: starostka obce 

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

 
    Za: 5         Proti: --     Zdržal sa: -  
 
 
 
  k bodu rokovania č. 7:  
  Uznesenie č. 70-09/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení 
a upravuje VZN č. 1/2019 obce Lipové pri uplatňovaní zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov doplnený o nové znenie bodu č. 4, ktoré znie nasledovne: 
 
“V § 16 ods. 2/ písm. a); e) a f) sa výška sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad mení zo sumy =18,00 eur za osobu a kalendárny rok na sumu =20,00 
eur, t.j. na 0,0548 eur za osobu a kalendárny deň.” 
 
pričom číslovanie ostatných bodov sa posúva. 
 
 Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke obce sa ním riadiť a zverejniť ho na úradných 
tabuliach obce a  na CUET .            
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

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

 
 
 k bodu rokovania č. 8:  
  Uznesenie č. 71-09/2020  
 

  a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu nájmov za prenájom priestorov 
a iného hnuteľného majetku nasledovne:  

 
- Za zasadačku na OcÚ v sume =50,- eur na deň akcie + 10,- eur za deň ďalšieho 

využívania zasadačky 
-  Za kuchyňu v KD v sume =50,- eur na deň akcie + 10,- eur za deň ďalšieho využívania 

kuchyne 
- Za veľkú sálu v KD v sume =150,- eur na deň akcie + 10,- eur za deň ďalšieho 

využívania zasadačky + spotreba energii; 
- Za požičanie obecných člnov na sumu =2,00 eur za hodinu.  

 
  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce vykonať v zmysle tohto 
uznesenia úpravu prílohy č. 1, ktorou sa určujú sadzby nájomného za prenájom nebytových 
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priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové, ktorá je príloha platnej 
internej smernice Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu zvereným obci 
Lipové, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 18/77/2002 zo dňa 25.01.2002 a 
upravená uznesením č. Uznesením č. 24-05/2015 dňa 17.09.2015.  
 

  b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu poskytovaných sociálnych dávok  
nasledovne:  

 
- Vecný alebo finančný dar matkám v rámci obecných osláv Dňa matiek na sumu =25,00 

eur a osobu osláv s trvalým pobytom v obci Lipové 
- Finančný dar jubilantom v rámci obecných osláv Jubilantov na sumu =50,00 eur a osobu 

osláv s trvalým pobytom v obci Lipové 
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce vykonať v zmysle tohto 
uznesenia úpravu internej smernice č. 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové, ktorá 
bola schválená dňa 12. 12. 2008 uznesením č. 49-12/2008/II a novelizovaná dňa 28. 10. 2013 
uznesením č. 65-14/2013, dňa 07. 12. 2015 uznesením č. 31-06/2015 a uznesením č. 58-
11/2016 zo dňa 13.12.2016. 
 
 c.) Obecné zastupiteľstvo nariaďuje starostke obce sa riadiť predmetnými úpravami  
a zverejniť ich na úradných tabuliach.            
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

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

 
 
  k bodu rokovania č. 9:  
  Uznesenie č. 72-09/2020    
    

  1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok návrh úpravy č. 3 
rozpočtu obce Lipové na rok 2020 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:  

   
 

  Druh rozpočtu                 Úprava č. 3 v euro   
  
 Celkové príjmy                     114.025,00    

  Celkové výdavky                     114.025,00  
  Celkový prebytok / schodok                              0,00   
   

 Celkové príjmy bez čerp. RF                  114.025,00   
  Celkové výdavky  bez čerp.RF                114.025,00   
  Celkový prebytok / schodok                       0,00   
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 Bežné príjmy                      112.315,00   
  Bežné výdavky                     112.315,00  
  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. 3 a riadiť sa ňou.  
 

Zodpovedná: starostka obce 
                      Termín: ihneď    
 

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

 
 

  k bodu rokovania č. 10:  
  Uznesenie č. 73-09/2020  
 
   

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený rozpočet obce 
Lipové na rok 2021 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami: 

a.) bežné príjmy                           100.214,-- € 
bežné výdavky                        98.864,-- € 
Bežný rozpočet celkom +/-                        1.350,-- € 

b.) kapitálové príjmy                                0,-- € 
kapitálové výdavky                        1.350,-- €       
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:                     1.350,-- € 

               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,-- € 
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d.) Príjmy celkom:                          100.214,-- € 
Výdavky celkom:                         100.214,-- € 
Hospodársky výsledok +/-                      0,-- € 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2022 a 2023 ako vyrovnané s nasledovnými parametrami: 

2022 aj 2023 

a.) bežné príjmy                           100.214,-- € 
bežné výdavky                        98.864,-- € 
Bežný rozpočet celkom +/-                      1.350,-- € 

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:                           100.214,-- € 
Výdavky celkom:                        98.864,-- € 
Hospodársky výsledok +/-                       1.350,-- € 

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 zverejniť schválený rozpočet obce 
Lipové na rok 2021 a riadiť sa ním.  

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2021 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.  

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

 
 

 k bodu rokovania č. 11c:  
  Uznesenie č. 74-09/2020  
 

  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce Lipové vykonať aktualizáciu 
obecnej evidencie psov. Aktualizáciu nariaďuje vykonať do konca roka 2021.  
 

Zodpovedná: starostka obce 
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                      Termín: ihneď    
 

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

 
V Lipovom, 11. decembra 2020  
 
 
 
 
 
                                       Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 

                                                                                                                starostka obce 
 


