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Uznesenie č. 147/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 3 Plán kontrolne činnosti HK na 1. polrok 2022 

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

A/schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022 

B/poveruje 

hl. kontrolóra  na vykonanie kontrolnej činnosti na 1 polrok 2022. 

 

 

Uznesenie č. 148/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 4 Informatívna správa HK 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 správu HK o vykonaných kontrolách č. 6,7 /2021 

 

Uznesenie č. 149/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 5 Informácia o kanalizácií 

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

informáciu o kanalizácií  

 

B/poveruje 

starostu obce na jednanie s  vodárenskou spoločnosťou či vybuduje čističku odpadových vôd.  

 

Uznesenie č. 150/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 6 Informácia o cyklotrase 

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

A/berie na vedomie 
 

Informáciu o cyklotrase 

B/poveruje 

starostu obce vyžiadať koncepciu pripravovanej cyklotrasy 

 

Uznesenie č. 151/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 7 Informácia Matica slovenská 

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

A/berie na vedomie 
 

Informáciu matici slovenskej o vybudovaní pomníka. 
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Uznesenie č. 152/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 8 Odpis pohľadávok 

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

 

A/schvaľuje 
odpis pohľadávok za vodu vo výške 1 326,69 od roku 2012 - 2016 podľa priloženého menného  
zoznamu 

B/schvaľuje 

odpis pohľadávok za daň z nehnuteľnosti vo výške 98,07 od roku 1997 - 2000 podľa priloženého 
menného  zoznamu  

Uznesenie č. 153/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

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

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu v roku 2021 rozpočtovým opatrením č.2/2021 
 

Uznesenie č. 154/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 10 Stanovisko nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe 
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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 nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Nižný Žipov za rok 
2020.  

Názor audítora: Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce Nižný Žipov k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

 

Správa z overenia dodržiavania povinností obce Nižný Žipov podľa požiadaviek zákona o 
rozpočtových pravidlách Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o 
rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov 
konštatujeme, že obec Nižný Žipov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách. 

 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe: 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: informácie 
uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok, - konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve 

 

 

Uznesenie č. 155/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 11 Konsolidovaná výročná správa 

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

Konsolidovanú výročnú správu obce Nižný Žipov za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 155/2021 z 15. riadneho rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Nižnom Žipove zo dňa 12.11.2021 

K bodu č. 12 Rôzne 

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

schvaľuje 
 

odstránenie všetkých lavičiek na verejnom priestranstve pri obchode, pri Rímskokatolíckom 
kostole. 

 

                                                                                                                           Ing. Ján Garbár 

                                                                                                                              starosta obce 

Tieto uznesenia tvoria neoddeliteľnú súčasť  Zápisnice zo dňa 12.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


