Obec Lipníky,
Obecný úrad
Lipníky 100, 082 12 Kapušany

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva obce Lipníky
z 2. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 11.1.2011

uznesenie č. 2/2011-1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
uznesenie č. 2/2011-2
Obecné zastupiteľstvo volí
1. členov komisie pre kultúru a šport:
Lýdia Javolková, Marianna Frajtová, Mária Ivanová, Agáta Balažová,
Veronika Čurlíková, Iveta Tobiašová, František Matuščák,
Mgr. Zuzana Perželová, Rastislav Šimoňák, Katarína Partilová
2. členov finančnej komisie:
Marta Klimčová, Marek Michňák
3. členov komisie pre verejný poriadok:
Miroslav Ircha, Michal Štefanik st.
4. členov komisie na ochranu verejného záujmu:
Marta Klimčová, Miroslav Kováč
uznesenie č. 2/2011-3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Plán činnosti komisie pre kultúru a šport na rok 2011
2. Plán činnosti finančnej komisie na rok 2011
3. Plán činnosti komisie na ochranu verejného záujmu na rok 2011
4. Plán činnosti komisie pre verejný poriadok na rok 2011
uznesenie č. 2/2011-4
Obecné zastupiteľstvo ukladá
predsedovi komisie finančnej a komisie na ochranu verejného záujmu dodať písomne plán
činnosti na rok 2011
uznesenie č. 2/2011-5
Obecné zastupiteľstvo poveruje
p. Miroľu Jozefa zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

uznesenie č. 2/2011-6
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
so stretnutím sa so zástupcami COOP Jednota, s.d, termín: 14.1.2010 o 16.00 hod.
uznesenie č. 2/2011-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov Podhrabina – Lipníky a Miroľa
uznesenie č. 2/2011-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu parkoviska pri kostole a úpravu miestnej
komunikácie
uznesenie č. 2/2011-9
Obecné zastupiteľstvo ukladá
hlavnému kontrolórovi prekontrolovať uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2010 či boli
uznesenia splnené, termín do 28.1.2011
uznesenie č. 2/2011-10
Obecné zastupiteľstvo ukladá
kontaktovať p. Štefaňáka a prizvať na konzultáciu
termín: do 28.2.2011
z: starosta obce
v Lipníkoch, 12.1.2011
Plančár Jozef
starosta obce

