
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 12. decembra 2022
Program  :

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2023 a vzatie na vedomie
návrhy rozpočtov obce Lipové na roky 2024 – 2025

6. Informácia o úprave rozpočtu č. 4 obce Lipové na rok 2024 v 
zmysle uznesenia OZ č. 08-01/2022 zo dňa 25.11.2022 a 
financovania volieb do OSO a OSK 2022

7. Personálne obsadenie komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom

8. Organizačno – informačné záležitosti

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 11-02/2022

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie a schvaľuje návrh  rozpočtu  obce
Lipové na rok 2023 s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet v euro

bežné príjmy            108.815
bežné výdavky                                                                                                                                             90.346
Bežný rozpočet celkom +/-         +  18.469

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy                          0
kapitálové výdavky                                                                                                                                      1.349
z toho: prebytok bežného rozpočtu:             1.349
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                                 0
Kapitálový rozpočet celkom +/-             - 1.349
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c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                0
finančné výdavkové operácie                                                                                                                17.120
z toho: prebytok bežného rozpočtu:                              17.120
čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                                        0
Finančné operácie celkom +/-           - 17.120

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:            108.815
Výdavky celkom:                                                                                                                                     108.815
Hospodársky výsledok +/-                  0

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené ná-
vrhy rozpočtov obce Lipové na roky 2024 a 2025 ako prebytkové s nasledovnými paramet-
rami:

Rok 2024 v euro     Rok 2025 v euro

a.) Bežný rozpočet

bežné príjmy 110.479                115.032
bežné výdavky                                                                                  89.966                                              89.966
Bežný rozpočet celkom +/-     +20.513       +25.066

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy  0                          0
kapitálové výdavky                                                                                    0                                                         0
z toho: prebytok bežného rozpočtu:  0                    0
           čerpanie z Rezervného fondu obce                                          0                                                         0
Kapitálový rozpočet celkom +/-  0                       0

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie   0                          0
finančné výdavkové operácie                                                                0                                                         0

z toho: prebytok bežného rozpočtu:  0                                  0
 .              čerpanie z Rezervného fondu obce                                   0                                                       0
Finančné operácie celkom +/-  0                       0

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:    110.479         115.032
Výdavky celkom:                                                                          89.966                                                 89.966
Hospodársky výsledok +/- 20.513         25.066

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
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v znení neskorších predpisov, že obec Lipové ako obec do 2000 obyvateľov nebude uplatňo-
vať program obce, t.j. že nebude vytvárať programový rozpočet.

4.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválený  
rozpočet obce Lipové na rok 2023 a riadiť sa ním. 

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia. 

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. 12-02/2022

a.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje  v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. 
z. v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu starostky Dáši Kovácsovej za ne
vyčerpanú dovolenku:
·         za rok 2022 v rozsahu 18 dní

 Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku : 

• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 18 dní 
• počet hodín za deň : 3,75 hod. 
• priemerný hodinový plat : 12,0172 eur/hod.
• preplatená náhrada : 18 x 3,75 x 12,0172 = 811,16 eur.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku  
realizovať rozpočtovým opatrením starostky obce z nevyčerpaných výdajov schváleného  
rozpočtu obce pre rok 2022.

Zodpovedná: starostka obce

  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 13-02/2022

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje  
úpravu č. 4 rozpočtu obce Lipové na rok 2022  prebytkový s nasledovnými parametrami:
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a.) Bežný rozpočet v euro

bežné príjmy            112.648
bežné výdavky                                                                                                                                           107.294
Bežný rozpočet celkom +/-            + 5.354

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy (z NFP z EU a MŽP SR)               161.069
kapitálové výdavky                                                                                                                                  208.282
z toho: prebytok bežného rozpočtu:             6.142
           NFP z EU a MŽP SR                161.069

  návratná finančná výpomoc         17.120
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                       23.951
Kapitálový rozpočet celkom +/-           - 47.213

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                                                                                                 41.859
z toho: čerpanie z RF                         23.951

   zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021              788
   návratná finančná výpomoc         17.120

 finančné výdavkové operácie                                                                                                                          0
Finančné operácie celkom +/-         41.859

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:            313.576
Výdavky celkom:                                                                                                                                     313.576
Hospodársky výsledok +/-                  0

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený roz-
počet obce Lipové na rok 2022 a riadiť sa ním. 

Upravený rozpočet obce Lipové na rok 2022 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

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. 7: 
Uznesenie č. 14-02/2022

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom na základe odseku c.) uznesenia č. 02-01/2022 zo
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dňa 25.11.2022 volí
     a. ) predsedu  Komisie pre kultúrne a sociálne záležitosti p.  Moniku Kudlicskovú

b. ) predsedu  Komisie  pre ekonomiku, investičné zámery  a verejný poriadok p. JUDr. 
Zuzanu Smatanovú
2.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje dohodu všetkých poslancov, že všetci

poslanci budú pôsobiť v oboch komisiách
3.)  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje,  že  obe  komisie  začínajú  svoji  činnosť  dňom

01.01.2023.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

Uznesenie č. 15-02/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu internej smernice č. 3/2011 Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií v znení
neskorší noviel a úprav nasledovne:

1.) v Čl. 4 v bode 1 sa za slovo komisie vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

2.) v Čl. 4 v bode 2 sa za slovo komisie vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

3.) v Čl. 4 v bode 3 sa za slovo komisie vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

4.) v Čl. 4 v bode 4 sa za slovo OZ vkladá čiarka a text „príprave a samotnej realizácie
kultúrno-spoločenskej akcie“

5.) v Čl. 5 v bode 1 sa za slovo OZ vkladá čiarka a text „jeho komisií a z účasti na príprave
alebo samotnej realizácie kultúrno-spoločenskej akcie, ktoré zabezpečí predseda komisie alebo
ním poverený člen komisie.“
 5.) v Čl. 6 v bode 1 sa na konci vety vkladá text „a uznesením Obecného zastupiteľstva v
Lipovom č. 15-02/2022 zo dňa 12.12.2022 s účinnosťou od 01.01.2023“

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravenú internú
smernicu 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. 8: 
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Uznesenie č. 16-02/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prehodnotilo svoje uznesenie č. 121-17/2022 zo dňa
26.10.2022 a schvaľuje po vzájomnej dohode so žiadateľkami o jednorazový príspevok, p.
Viktóriu Mészárošovou, bytom Lipové 67 a Helenou Chvostálovou, bytom Lipové 92, zmenu
jeho vyplatenia z formy zakúpenia palivového dreva na zakúpenie trvanlivých potravín v tej
istej sume, t.j. =60,00 eur na žiadateľku. 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  nariaďuje  starostke  realizovať  tento  nákup  v  čo
najskoršom termíne.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 12. decembra 2022 

Zapísal: Ján Belan zapisovateľ                    Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
                                                                                                                starostka obce
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