
Uznesenia z. 13. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 26. októbra 2021

Program  :
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové k 
30.06.2021

6. Správa audítora o účtovnej závierke za rok 2020

7. Schválenie PHSR na roky 2021 – 2027

8. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové na
roky 2021 - 2030

9. Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky

10. Podanie žiadostí o dotácie na investičné akcie Zberný dvor Lipové
a Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

11. Úprava rozpočtu obce na rok 2021

12. Organizačno – informačné záležitosti

13. Diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 95-13/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  bez  pripomienok  Monitorovaciu
správu o plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2021 a schvaľuje ju.                  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -
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k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 96-13/2021

Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na  vedomie  Správu  audítora  o  audite  účtovnej
závierky za rok 2020 bez pripomienok a schvaľuje ju.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 0

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 97-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený Program hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lipové na roky 2021 – 2027. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať
z predmetného PHSR obce Lipové a zverejniť ho na webovej stránke obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 0

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 98-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje bez pripomienok predložený Komunitný
plán sociálnych služieb obce Lipové na roky 2021 – 2030.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce pri svojej činnosti vychádzať
z predmetného Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lipové na roky  2021  -  2030  
obce Lipové a zverejniť ho na webovej stránke obce Lipové.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: 0
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k bodu rokovania č. 9: 
Uznesenie č. 99-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosť p.  Viktórie Mésárošovej bytom
Lipové č.  67 o poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi formou zakúpenia dreve-
ných brikiet na zimu 2021/2022 v sume =60,- €.

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke obce zrealizovať  túto  sociálnu
podporu  zakúpením  palivového  dreva  a  zabezpečením  jeho  dovozu  žiadateľovi.  Zároveň
nariaďuje starostke podať následne obecnému zastupiteľstvo informáciu. 

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. 10: 
Uznesenie č. 100-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom týmto schvaľuje podanie žiadosti obce Lipové na po-
skytnutie  podpory formou dotácie  z  Envirofondu 2022, činnosť C3 Zavedenie a zlepšenie
triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
na projekt „Zberný dvor obce Lipové“ vo výške 152.000,00 eur so spoluúčasťou obce Lipové
vo výške 5% poskytnutých prostriedkov, t.j. 7.600,00 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zabezpečiť podanie žiadosti
v termíne do 31.10.2021 a následne informovať poslancov o výsledku žiadosti.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.10.2021   

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

Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: -

Uznesenie č. 101-13/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom týmto schvaľuje podanie žiadosti obce Lipové na po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku na základe výzvy OPKŽP-PO4-SC431-2021-68
Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
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Obecného úradu Lipové“ vo výške 180.000 eur so spoluúčasťou obce Lipové vo výške 5% po-
skytnutých prostriedkov, t.j. 9.500 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zabezpečiť podanie žiadosti
v termíne do 31.10.2021 a následne informovať poslancov o výsledku žiadosti.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: 31.10.2021   

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

Za: 4 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 11: 
Uznesenie č. 102-13/2021

1.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  bez  pripomienok  návrh  úpravy  č.  2
rozpočtu obce Lipové na rok 2021 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:

Druh rozpočtu Úprava č. 1 v euro 

Celkové príjmy   126.694,00
Celkové výdavky                                                                                                                126.247,00  
Celkový prebytok / schodok              447,00  

Celkové príjmy bez čerp. RF    121.444,00
Celkové výdavky   bez čerp.RF                                                                                       126.247,00
Celkový prebytok / schodok   - 4.803,00  

Bežné príjmy   108.563,00
Bežné výdavky                                                                                                                     113.063,00  
Celkový prebytok / schodok       -4.500,00

Kapitálové príjmy              12.881,00
Kapitálové výdavky                                                                                                               13.184,00  
Celkový prebytok / schodok           - 303,00

Finančné príjmové operácie                   5.250,00
Finančné výdavkové operácie                                                                                                0,00
Celkový prebytok / schodok              5.250,00

2.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  upravuje  čerpanie  finančných  prostriedkov  z
Rezervného fondu obce Lipové v sume 5.250,-- eur na nasledovné investičné zámery a to:
- na výmenu okien a dverí na budove kultúrneho domu z dôvodu havaríjneho stavu v sume
=4.500,- eur a
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- na spoluúčasť obce Lipové na zriadenie bezdrôtového internetu v rámci programu WiFi pre
teba v sume =750,-- eur.

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom  nariaďuje  starostke  obce  zverejniť  schválenú  
úpravu rozpočtu obce Lipové na rok 2021  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: -

V Lipovom, 26. októbra 2021 

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