Uznesenia z 16. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom,
konaného dňa 30. júna 2022
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Interpelácie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2022
6. Schválenie Záverečného účtu obce Lipové za rok 2021 a
Individuálnej výročnej správy obce Lipové za rok 2021
7. Stanovenie počtu poslancov a úväzku starostu obce Lipové na
volebné obdobie 2022 - 2026
8. Organizačno – informačné záležitosti
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5:
Uznesenie č. 114-16/2022
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje
úpravu č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2022 prebytkový s nasledovnými parametrami:
a.) Bežný rozpočet
bežné príjmy
bežné výdavky
Bežný rozpočet celkom +/-

107.646,-- €
103.354,-- €
+ 4.292,-- €

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

0,-- €
29.100,-- €
4.650,-- €
24.450,-- €
- 29.100,-- €

c.) Finančné operácie
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finančné príjmové operácie
z toho: čerpanie z RF
zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021
finančné výdavkové operácie
Finančné operácie celkom +/-

25.238,-- €
24.450,-- €
788,-- €
0,-- €
25.238,-- €

d.) Rozpočet celkom
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Hospodársky výsledok +/-

132.884,-- €
132.454,-- €
430,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje nové čerpanie finančných prostriedkov z
Rezervného fondu obce Lipové v sume 24.450,-- eur na nasledovné investičné zámery a to:


na spoluúčasť obce Lipové na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lipovom v sume =9.450,-- eur;



výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu v sume =15.000,-- eur;

3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet 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 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6:
Uznesenie č. 115-16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.)
schvaľuje celoročné hospodárenie obce Lipové za rok 2021 bez výhrad s nasledovnými
výsledkami:
a.) Výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Bežný rozpočet
- príjmy:
- výdavky:

108 512,51 €
108 948,43 €
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Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)

-435,92 €

Kapitálový rozpočet a finančné operácie
- príjmy- kapitálové
- výdavky – kapitálové
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)

12 880,68 €
12 716,00 €
164,68 €

Rozdiel celkom (+ prebytok/ - schodok)

-271,24 €

b.) Výsledok akruálneho hospodárenia, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Hospodárenie
- náklady (účtovná skupina 5)
- výnosy (účtovná skupina 6)
Rozdiel (+ prebytok/ - schodok)
- Splatná daň z príjmov
- Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

120 305,21 €
123 666,01 €
3 360,80 €
0,00 €
0,00 €
3 360,80 €

c.) Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021
- na základnom bankovom účte: SK35 0200 0000 0000 2262 2142
- na dotačnom bankovom účte: SK78 0200 0000 0042 1928 4755
- v pokladni
Spolu:
- zostatok na účte sociálneho fondu: SK72 0200 0001 2300 2262 2142
- zostatok na účte cenín
- poštové známky
- kolkové známky
- stravné lístky
- nákupné poukazy

28 090,18 €
0,00 €
2,06 €
28 092,24 €
762,44 €
3,25 €
3,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje:
a.)

Zúčtovanie Výsledku hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) v sume 3.360,80 Eur na účet
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428),

Použitie prostriedkov rezervného fondu na v priebehu roka na schválené investičné akcie a
b.) zaúčtovanie schodku rozpočtu obce Lipové za rok 2021 na ťarchu rezervného fondu obce
Lipové na rok 2021 v celkovej výške -271,30 eur.

3

c.)

Konečný stav Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2022 po vylúčení zostatku príspevku
na SODB 2021 v sume 787,94 eur, vo výške nového zostatku v sume =27.304,30 Eur a

d.)

Individuálnu výročnú správu obce Lipové za rok 2021 bez pripomienok a nariaďuje starostke
obce sa týmto uznesením riadiť.

k bodu rokovania č. 7:
Uznesenie č. 116-16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 166 ods. 3 zákona NR SR č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať dňa 29. 10. 2022 pre celú obec Lipové jeden volebný obvod s jedným volebným
okrskom zahrňujúci celú obec Lipové.
Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Uznesenie č. 117-16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 166 ods. 3 zákona NR SR č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom v počte: 5.
Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

Uznesenie č. 118-16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipové takto: úväzok 0,5.
Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4

Proti: -
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Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8a:
Uznesenie č. 119-16/2022
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce predložiť všetkým
užívateľom pozemkov vo vlastníctve Obce Lipové nachádzajúcich sa na LV 197 k.ú. Lipové,
na parcele E-KN 640 (lokalita Zemianska Olča), ponuku na ich odkúpenie s termínom
realizácie odkúpenia do 30. novembra 2022.
2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, schvaľuje zámer ponúknutia pozemkov
uvedených v bode 1.) tohto uznesenia, o ktoré nebude prejavený záujem odkúpenia ich
skutočnými užívateľmi, na odpredaj iným záujemcom ako sú ich skutoční užívatelia a to
verejnou vyhláškou na úradných tabuliach obce Lipové a verejnou vyhláškou v obce
Zemianska Olča.
Zodpovedná: starostka obce
Termín: ihneď
Hlasovanie 4 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:
Za: 4

Proti: -

Zdržal sa: -

V Lipovom, 30. júna 2022

Zapísal: Ján Belan zapisovateľ

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