Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 27. marca 2017
Program
1.) Otvorenie
2.) Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
3.) Interpelácie
4.) Kontrola plnenia uznesení
5.) Správa hlavného kotrolóra o vykonanej kontrole za ostatné obdobie
6.) Úprava rozpočtu obce Lipové na rok 2016
7.) Schválenie úpravy rozpočtu obce Lipové na rok 2017, predloženie
investičných zámerov na rok 2017
8.) Informačné a organizačné záležitosti
9.) Diskusia
10.) Schválenie uznesení
11.) Ukončenie

k bodu rokovania č. 5:
Uznesenie č. 64 - 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok správu hlavného
kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 01.10.2016 do 27.03.2017 a schvaľuje ju.

k bodu rokovania č. 6:
Uznesenie č. 65 - 12/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Lipové č.
4 na rok 2016 vykonanú starostkou obce v zmylse § 9 ods. 3 Internej smernice č. 1/2008
Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové, ktoré boli schválené uznesením OZ v
Lipovom č. 49-12/2008/II a novelizovaná dňa 07.12.2015 uznesením č. 36-06/2015, ako
vyrovnaný s nasledovnými parametrami:
a.) bežné príjmy
bežné výdavky
Bežný rozpočet celkom +/-

103.519,-- €
99.913,-- €
3.606,-- €
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b.) kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
z toho: z prebytku bežného rozpočtu:
z čerpania z Rezervného fondu obce
Kapitálový rozpočet celkom +/-

0,-- €
8.956,-- €
3.606,-- €
5.350,-- €
- 8.956,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF
finančné výdavkové operácie
Finančné operácie celkom +/-

5.350,-- €
0,-- €
5.350,-- €

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

108.869,-- €
108.869,-- €
0,-- €

2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet
obce Lipové na rok 2016 a riadiť sa ním.
Upravený rozpočet obce Lipové na rok 2016 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.
Zodpovedná: starostka obce
Termín: Ihneď

k bodu rokovania č. 7:
Uznesenie č. 66 - 12/2017
1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje po úpravách predložený návrh úpravy č. 1
rozpočtu obce Lipové na rok 2017 ako vyrovnaný s nasledovnými parametrami:
a.) bežné príjmy
bežné výdavky
Bežný rozpočet celkom +/-

93.788,-- €
93.788,-- €
0,-- €

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

0,-- €
19.200,-- €
0,-- €
19.200,-- €
- 19.200,-- €

c.) finančné príjmové operácie – čerpanie z RF
finančné výdavkové operácie
Finančné operácie celkom +/-

19.200,-- €
0,-- €
19.200,-- €

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

112.988,-- €
112.988,-- €
0,-- €
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2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z
Rezervného fondu obce Lipové v sume 19.200 eur na nasledovné investičné zámery a to:
- výmena zabezpečovacieho zariadenia celej budovy obecného úradu v Lipovom v sume
=2.000,- eur a
- rekonštrukcia a modernizácia areálu miestneho cintorína v rámci ktorej bude vykonaná
úprava povrchov betonových plôch, vybudovania dvoch chodníkov, vybudovanie spevneného
parkoviska pred cintorínom, výmena vstupnej brány a prestavba starej márnice na
kolumbárium v sume =17.200,- eur.
3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom nariaďuje starostke obce zverejniť upravený rozpočet
obce Lipové na rok 2017 a riadiť sa ním.
Upravený rozpočet obce Lipové na rok 2017 je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.
Zodpovedná: starostka obce
Termín: Ihneď

V Lipovom, 27. marca 2017

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