
Uznesenia z 14. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 13. decembra 2021

Program  :  
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie VZN č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o 

miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších úprav
6. Schválenie rozpočtu obce Lipové na rok 2022
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Zemianska Olča
8. Organizačno – informačné záležitosti
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 103-14/2021

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh VZN č. 2/2021, 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 bez pripomienok, tak ako bol predložený. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 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. 6: 
Uznesenie č. 104-14/2021

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje úpravu predloženého rozpočtu obce Lipové 
na rok 2022 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:
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a.) bežné príjmy    105.047,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                         103.236,-- €   
Bežný rozpočet celkom +/-     + 1.811,-- €

b.) kapitálové príjmy          0,-- € 
kapitálové výdavky                                                                                                                                   22.450,-- €   
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:     1.811,-- €  
.           z čerpania z Rezervného fondu obce                                                                                 22.639,-- €   
Kapitálový rozpočet celkom +/-   - 22.450,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF          0,-- € 
finančné výdavkové operácie                                                                                                               20.639,-- €   
Finančné operácie celkom +/- 20.639,-- €

d.) Príjmy celkom:    125.686,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                                   125.686,-- €   
Hospodársky výsledok +/- 0,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok predložené návrhy 
rozpočtov obce Lipové na roky 2023 a 2024 ako vyrovnané s nasledovnými parametrami:

2023 aj 2024

a.) bežné príjmy    102.986,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                            92.787,-- €   
Bežný rozpočet celkom +/-   10.199,-- 
€

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:     102.986,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                                       92.787,-- €   
Hospodársky výsledok +/-  10.199,-- €

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  čerpanie  finančných  prostriedkov  z 
Rezervného fondu obce Lipové v sume 20.639,-- eur na nasledovné investičné zámery a to:
- na spoluúčasť obce Lipové na zriadenie bezdrôtového internetu v rámci programu WiFi pre 
teba v sume =750,-- eur;

 - na spoluúčasť obce Lipové na projekt Zníženie energetickej náročnosti  budovy obecného 
úradu v Lipovom v sume =9.450,-- eur;
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- na zriadenie bleskozvodu na budove obecného úradu v rámci projektu Zníženie energetickej 
náročnosti budovy obecného úradu v Lipovom v sume =2.839,-- eur a 
- na spoluúčasť obce Lipové na projekt Zberný dvor obce Lipové v sume =7.600,-- eur.
4.) 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.

5.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť schválený rozpočet  
obce Lipové na rok 2022 a riadiť sa ním. 

Schválený 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. 105-14/2021
Obecné  zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na  vedomie  žiadosť  p.  Mareka  Šajbena bytom 

Hviezdna  2357/11,  945  01  Komárno a  vyjadruje  svoj  predbežný  súhlas  so  zámerom 
odpredaja pozemkov v katastrálnom území obce Lipové 

 parc. č. KN-C 639/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 540 m2 a

 parc. č. KN-C 639/27 záhrada o výmere 846 m2,

 t.j. spolu 1386 m2,

pričom o samotnom odpredaji bude rokovať po predložení geometrického plánu a znaleckého 
posudku.

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce oboznámiť p. Mareka Šajbena s 
jeho stanoviskom.

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -
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V Lipovom, 13. decembra 2021 

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