
Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom, 

konaného dňa 26. októbra 2022

Program  :
1. Otvorenie

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Interpelácie

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2022

6. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

7. Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2022 

8. Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o  
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. 

9. Organizačno – informačné záležitosti

10. Diskusia

11. Schválenie uznesení

12. Ukončenie

k bodu rokovania č. 5: 
Uznesenie č. 120-17/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Monitorovaciu  správu o
plnení rozpočtu obce Lipové za 1. polrok 2022 a schvaľuje ju.                  

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 6: 
Uznesenie č. 121-17/2022
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovom prerokovalo žiadosti p. Viktórie Mésárošovej bytom Li-
pové č.  67 a p.  Heleny Chvostálovej, trvale bytom Lipové č.  92 o poskytnutie jednorazovej
pomoci v hmotnej núdzi nasledovnými spôsobmi: 

- formou zakúpenia drevených brikiet na zimu 2022/2023 v sumách po  =60,- € a 

- formou možnosti  vyrúbania vyschnutých a už na výrub schválených stromov z obecnej
aleje, pričom výrub, popílenia a odvoz palivového dreva si musia žiadateľky zabezpečiť
samé

Obecné zastupiteľstvo  v Lipovom nariaďuje starostke  obce zrealizovať  túto  sociálnu
podporu  schválenými  formami.  Zároveň  nariaďuje  starostke  podať  následne  obecnému
zastupiteľstvo informáciu. 

Zodpovedná: starostka obce
  Termín: ihneď  

Hlasovanie 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 7: 
Uznesenie č. 122-17/2022

1.)  Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok a schvaľuje  
úpravu č. 3 rozpočtu obce Lipové na rok 2022  prebytkový s nasledovnými parametrami:

a.) Bežný rozpočet

bežné príjmy    110.634,-- € 
bežné výdavky                                                                                                                                   105.280,-- € 
Bežný rozpočet celkom +/-     + 5.354,-- €

b.) Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy (z NFP z EU a MŽP SR)       177.690,-- € 
kapitálové výdavky                                                                                                                          208.282,-- € 
z toho: prebytok bežného rozpočtu:     4.650,-- €

  NFP z EU a MŽP SR    177.690,-- €
.           čerpanie z Rezervného fondu obce                                                                                24.450,-- €   
Kapitálový rozpočet celkom +/-   - 30.592,-- €

c.) Finančné operácie

finančné príjmové operácie                                                                                                         25.238,-- € 
z toho: čerpanie z RF                 24.450,-- € 
    zapojenie prostriedkov minulých období SODB 2021      788,-- €
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finančné výdavkové operácie                                                                                                                   0,-- € 
Finančné operácie celkom +/- 25.238,-- €

d.) Rozpočet celkom

Príjmy celkom:    313.562,-- € 
Výdavky celkom:                                                                                                                             313.562,-- € 
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 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

k bodu rokovania č. 8: 
Uznesenie č. 123-17/2022

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predložený návrh VZN č. 1/2022, 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 3 zúčastnených poslancov zo všetkých 5 poslancov OZ v Lipovom:

Za: 3 Proti: - Zdržal sa: -

V Lipovom, 26. októbra 2022 

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