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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom,
konaného dňa 04. marca 2011
č. 03/2011
Program :
1.)

Privítanie

2.)

Interpelácie

3.)

Voľba členov komisií

4.)

Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2011

- smernica obce o poskytovaní finančnej a hmotnej pomoci občanom – novelizácia
- informácia o žiadosti obce Lipové na poskytnutie dotácie na dostavbu ihriska
- informácia o žiadosti obce Lipové na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
budovy požiarnej zbrojnice
- výnosy a refundácia nákladov na využívanie kultúrneho domu
5.)

Organizačné a informatívne záležitosti

- čistenie kanála Holiare – Lipové
- zriadenie obecnej internetovej stránky na zverejňovanie zmlúv, objednávok a
faktúr
- otváracie doby predajne potravín
- sťažnosti obyvateľov
- zmena umiestnenia kontajnerov na separovaný zber odpadu
6.)

Diskusia

7.)

Schválenie uznesnia

8.) Ukončenie

k bodu č. 3

UZNESENIE č. 08-03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom jednomyseľne volí:
1.)za členov kultúrnej a športovej komisie p. Dášu Kovácsovú a p. Františka Mišáka
a
2.)za člena komisia pre ekonomické a sociálne záležitosti, pre správu a ochranu
obecného majetku a verejného poriadku a informatiku p. Alberta Fábrika.

UZNESENIE č. 09-03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje plán činnosti Kultúrnej a športovej
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komisie na rok 2011 pričom
a.) ho nariaďuje doplniť o návštevu minimálne dvoch prestárlych resp. zdravotne
ťažko postihnutých občanov obce Lipové
a
b.) zabezpečiť jeho realizáciu.
Zodpovedná: Mgr. Zuzana Smatanová
Termín:
Priebežne
k bodu č. 4

UZNESENIE č. 10-03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom
1.) jednomyseľne schvaľuje úpravu smernice č. 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce
Lipové schválenej uznesením OZ v Lipové č. 49-12/2008/II dňa 12.12.2008 v časti III oblasti
3.) bodu 6 nasledovne:
„Narodenie dieťaťa – vecný dar v sume =17,- € (=512,14 Sk) na dieťa,
finančný dar vo výške =50,- € (=1506,30 Sk) pri narodení jedného
dieťaťa
finančný dar vo výške =50,- € (=1506,30 Sk) pri narodení dvoch a
v
viacerých detí
2.) berie na vedomie a schvaľuje nasledovné žiadosti obce Lipové o poskytnutie dotácií:
– na dostavbu a dovybavenie „Multifunkčného športového ihriska“ vo výške
=6920,- Eur z grantového programu „Pozitívna energia pre šport 2011 od
Západoslovenskej energetiky“ a
– na rekonštrukciu hospodárskej budovy (bývalá požiarna zbrojnica) ako súčasti
„multifunkčného ihriska“ obce Lipové“ vo výške =24840,- Eur na základe
Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 zo dňa 9.2.2005.
V prípade schválenia dotácií nariaďuje starostovi obce podať obecnému zastupiteľstvu
o tom informáciu a zapracovať ich do rozpočtu obce Lipové na rok 2011.
3.)
a.) schvaľuje poskytnutie úľavy na miestnom poplatku za komunálny odpad v zmysle
§ 26 ods. 2 písm. c.) VZN 7/2008 zo dňa 12.12.2008 v znení jeho neskorších noviel
nasledovným žiadateľom:
– Dionýz Mayer, Lipové 27,
– Dominik Lábsky, Lipové 9,
– Tibor Németh, Lipové č. 46 a
– Jozef Vasi, Lipové 92
a určuje výšku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok
2011 na ich osobu vo výške =3,67 Eur.
b.) neschvaľuje poskytnutie úľavy žiadateľke Jarmile Horváthovej, Zvolenská 26, 949
11 Nitra.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostovi obce Lipové sa týmto riadiť a
oznámiť toto žiadateľom.
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4.) jednomyseľne schvaľuje predložený rozpočet obce Lipové na rok 2011 ako vyrovnaný s
nasledovnými parametrami:
a.) bežné príjmy
81.883,-- €
bežné výdavky
63.803,-- €
Bežný rozpočet celkom +/+ 18.080,-- €
b.) kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:
z čerpania z Rezervného fondu obce
Kapitálový rozpočet celkom +/c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF
finančné výdavkové operácie
Finančné operácie celkom +/d.) Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Hospodársky výsledok +/-

0,-- €
19.130,-- €
18.080,-- €
1.050,-- €
- 19.130,-- €

+

1.050,-- €
0,-- €
1.050,-- €
82.933,-- €
82.933,-- €
0,-- €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z RF vo výške
=1.050,- € na krytie investičnej akcie „Multifunkčné športové ihrisko“, pričom toto čerpanie
sa na príjmovej strane rozpočtu a v štvrťročných výkazoch v časti finančné príjmové operácie
uvedie, až pri jeho skutočnom čerpaní. O túto sumu bude dovtedy nižšia i výdavková strana
rozpočtu a štvrťročné výkazy v časti kapitálový rozpočet. Kapitolová i programová verzia
rozpočtu obce Lipové je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.
K bodu č. 5

UZNESENIE č. 11-03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 8 písm. b.) zákona 138/1991 o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a svojho uznesenia č. 95-21/2010 zo dňa 08. 12.
2010 súhlasí s odpredajom pozemkov v .k. ú. Lipové označeného geometrickým plánom č.
35974672-49/2011 zo dňa 20. 02. 2011 zhotoviteľa Ing. Attila Mészáros, MHLGEO s.r.o.,
IČO 35974672, so sídlom ul. Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, označené ako
diel č. 1 o výmere 424 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. 640 s pôvodnou výmerou
20000 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. 640/41 o
výmere 424 m2, záhrada,
diel č. 2 o výmere 308 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. 640 s pôvodnou výmerou
20000 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. 640/81 o
výmere 308 m2, zastavané plochy,
diel č. 3 o výmere 124 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. 640 s pôvodnou výmerou
20000 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. 640/139 o
výmere 124 m2, zastavané plochy a
diel č. 4 o výmere 16 m2 odlúčeného z pôvodnej parcely č. 640 s pôvodnou výmerou
20000 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 197 a označený ako nová parcela č. 640/140 o
výmere 16 m2, zastavané plochy,
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t.j. celkom 872 m2, do vlastníctva
Ing. Jozefovi Okruhlicovi, rodné priezvisko Okruhlica, nar. ......v Bratislave, rod.
č. ..........................., trvale bytom 821 06 Bratislava, Kazanská 11960/21, občan
Slovenskej republiky v spoluvlastníckom podiely ½ k celku a
Martine Calajovej, rodné priezvisko Mešterová, nar. .......... v Žiline, rod.
č. ..........................., trvale bytom 851 07 Bratislava, Jasovská 3188/5 11960/21,
občianka Slovenskej republiky v spoluvlastníckom podiely ½ k celku
a schvaľuje celkovú cenu pozemku dohodou vo výške =2,-- Eurá/m2 t.j. celkom =1744,-Eur (slovom Jedentisícsedemstoštyridsaťštyri Eur).
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostovi obce zrealizovať odpredaje za
uvedených podmienok a tiež mu ukladá podať obecnému zastupiteľstvu správu o vykonaných
predajoch.
Zodpovedný: Jozef Pastír, starosta
obce
Termín:
Ihneď
V Lipovom, 11. marca 2011

Jozef P a s t í r
starosta obce

