
Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 04. apríla 2022

Program  :  
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
6. Správa o činnosti kultúrnej komisie za rok 2021 a plán jej činnosti 

na  rok 2022
7. Realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy 

obecného úradu – podanie informácie
8. Organizačno – informačné záležitosti
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 106-15/2022

 
 Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  bez  pripomienok plán kontroly 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 a schvaľuje ho. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

Uznesenie č. 107-15/2022

 
 Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  bez  pripomienok  Správu  o  kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Lipové za rok 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: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 108-15/2022

 1.)  Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom berie  na vedomie  správu o činnosti  kultúrnej 
komisie bez pripomienok. 

  2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie plán činnosti kultúrnej komisie 
na rok 2021 bez pripomienok a schvaľuje ho.

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. 109-15/2022

1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje návrh na odstúpenie Obce Lipové od 
žiadosti na dotaciu pre vybudovanie Zberného dvora Lipové.  

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje odstúpenie Obce Lipové od projektu 
Wifi pre teba.  

3.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom schvaľuje  výmenu  strešnej  krytina  na  budove 
obecného úradu v sume 15 tisíc eur, pričom finančné krytie výmeny bude zabezpečené s časti 
presunom plánovaných vlastných zdrojov na vytvorenie zberného dvora a Wifi pre teba a s 
časti čerpaním z rezervného fondu obce.

4.)  Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  predložiť  obecnému 
zastupiteľstvu  zmenu rozpočtu  v zmysle  bodov 1 a 2 tohto  uznesenia na jeho najbližšom 
zasadnutí. 

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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k bodu rokovania č. 8 a): 
Uznesenie č. 110-15/2022

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  schvaľuje  žiadosť  Jany  Szabóovej,  nájomníčky 
priestorov hostinca v kultúrnom dome, o odpustenie nájomného za obdobie od 01.12.2021 – 
31.12.2021,  t.j.  za  obdobie  povinného  uzavretia  prevádzky z  dôvodu pandémie  ochorenia 
COVID-19.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  ukladá  starostke  zakomponovať  toto  zníženie  do 
zmeny rozpočtu obce Lipové na rok 2022.

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 b): 
Uznesenie č. 111-15/2022

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lipovom  berie  na  vedomie  zhotovenie  mreží  na  budove 
kultúrneho domu na  miestnostiach,  kde  bude presunuté  pracovisko obecného úradu počas 
rekonštrukcie budovy obecného úradu. 

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom ukladá starostke  zakomponovať  túto  investíciu  do 
zmeny rozpočtu obce Lipové na rok 2022.

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 c):
Uznesenie č. 112-15/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom z dôvodu zníženia  nákladov na verejné osvetlenie 
schvaľuje  zrušenie  celonočného  osvetlenia  obce  Lipové  a  osady  Rakytie  a  zavedením 
osvetlenie vo večerných a ranných hodinách, a to podľa potreby a svetelných podmienok v 
danom ročnom období. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke zabezpečiť zmenu osvetlenia v čo najkratšom 
čase a po vyúčtovaní spotreby elektrickej energie za rok 2022 predloží poslancom správu o 
účinnosti tohto opatrenia.

Zodpovedná: starostka obce

3



  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: -- Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8 d): 
Uznesenie č. 113-15/2022

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje  
formálnu opravu rozpočtu obce Lipové na  rok  2022  a  to  z  dôvodu  vrátenia  zostatku  
príspevku na SODB 2021 z roku 2021 prostredníctvom rozpočtového účtu 221-0000-
45300000  Zapojenie  prostriedkov  minulých  období,  ktoré  boli  na  účte  obce  ako  cudzie  
prostriedky mimo rezervný fond obce ako prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet

bežné príjmy    105.047,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                   103.237,-- €   
Bežný rozpočet celkom +/-     + 1.810,-- €

b.) Kapitálový rozpočet

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

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                                                                                         21.427,-- €   
z toho: čerpanie z RF                 20.639,-- € 
    zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021      788,-- €  
finančné výdavkové operácie                                                                                                                   0,-- €   
Finančné operácie celkom +/- 21.427,-- €

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:    126.474,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                             125.687,-- €   
Hospodársky výsledok +/-      787,-- €

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

Opravený rozpočet obce Lipové na rok 2022 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia. 
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Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

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

Za: 5 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 04. apríla 2022 

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