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Uznesenia
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom,
konaného dňa 10. decembra 2012
č. 10/2012
Program :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Otvorenie – schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
Interpelácie
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavnej kontrolnej obce Lipové o výsledku kontroly
Návrh úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2012
Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2013
Informačné a organizačné záležitosti
- spoločný stavebný úrad - novela stavebného zákona
- úprava VZN o miestnych daniach a poplatku
8.) Diskusia
9.) Schválenie uznesení
10.) Ukončenie
K jednotlivým bodom programu:

k bodu č. 4

UZNESENIE č. 42-10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavnej
kontrolórky o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky za obdobie od VII. - XII. mesiaca roka
2012 a jednomyseľne ju schvaľuje.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: --

Zdržal sa: --

k bodu č. 5

UZNESENIE č. 43-10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu obce
Lipové na rok 2012 a zvyšuje príjmovú ako i výdavkovú stranu rozpočtu o sumu 525,- € a
stanovuje obe strany rozpočtu na sumu 77.695,- Eur.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: priebežne
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: --

Zdržal sa: --
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k bodu č. 6

UZNESENIE č. 44-10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom neschvaľuje predložený návrh rozpočtu obce
Lipové na rok 2013.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sa obec Lipové bude riadiť rozpočtovým provizóriom.
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:

Za: 1

Proti: --

Zdržal sa: 4

k bodu č. 7.b.

UZNESENIE č. 45-10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje predloženú úpravu Všeobecne záväzného
nariadenia obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
v zmysle novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: Priebežne
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: --

Zdržal sa: --

k bodu č. 7.c.

UZNESENIE č. 46-10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi p. Helene Chvostálovej vo výške =50,- Eur formou nákupu potravín v danom
limite.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: 21. december 2012
Hlasovanie:

Za: 5

V Lipovom, dňa 14. decembra 2012

Proti: --

Zdržal sa: --
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Jozef P a s t í r
starosta obce

