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Uznesenie č. 156/2021 z 16. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 06.12.2021 

K bodu č.3 Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023, 2024 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zariadení v z.n.p 

berie na vedomie 

stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 s výrokom: Odporúčam obecnému zastupiteľstvu 
v Nižnom Žipove schváliť rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočet za rok 2023, 2024. 

 

 

Uznesenie č. 157/2021 z 16. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 06.12.2021 

K bodu č. 4 Rozpočet na rok 2022 a na roky 2023, 2024 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zariadení v z.n.p 

A/schvaľuje 

rozpočet na rok 2022 vo výške 1 338 130,- bol v príjmovej aj výdavkovej časti ako vyrovnaný. Roky 
2023, 2024 berie OZ na vedomie.  

 

B/schvaľuje 

že v zmysle zákona č. 426/2013 Z.Z. sa v Obci Nižný Žipov nebude uplatňovať programový rozpočet. 
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Uznesenie č. 158/2021 z 16. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 06.12.2021 

K bodu č. 5 rozpočtové opatrenie č.3/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zariadení v z.n.p 

A/poveruje 

starostu obce úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2021 podľa skutočného plnenia 
k 31.12.2021. 

 

Uznesenie č. 159/2021 z 16. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 06.12.2021 

 

 

K bodu č. 6 Informatívna správa hl. kontrolóra o vykonaných kontrolách 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zariadení v z.n.p 

berie na vedomie 

informatívnu správa hl. kontrolóra o vykonaných kontrolách č.8 a 9/2021 

Uznesenie č. 160/2021 z 16. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 06.12.2021 

K bodu č. 7 Rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zariadení v z.n.p 

schvaľuje 

ročnú odmenu hl. kontrolórovi v hodnote funkčného platu za rok 2021. 
 


