Zápisnica
zo 6. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 21.6.2011

Prítomní: 4 z 5 poslancov OcZ,
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Ing. Klimčo Š., Klimčová M.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2010
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
6. Schválenie platu starostu obce
7. Voľba hlavného kontrolóra obce – určenie termínu, ustanovenie podrobnosti
o spôsobe a vykonania voľby
8. Schválenie Metodického pokynu pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
9. Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
10. Prerokovanie podaných žiadosti
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Hudákovú A.
a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Klimčovú M.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
K bodu 3:
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2010
Audit účtovnej závierky za rok 2010 vykonal Ing. Peter Dula. Starosta obce predložil a prečítal Správu
nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Lipníky za rok 2010.
U z n e s e n i e č. 6/2011-1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Lipníky
a hospodárenie obce za rok 2010
K bodu 4:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010
Hlavný kontrolór p. Mgr. Ondečková predložila a prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2010. Záverom stanoviska je: odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Lipníky za rok 2010 výrokom celoročné hospodárenie bez
výhrad.
− p. Klimčová – žiada vysvetlenie
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−
−

p. Ing. Klimčo – otázka napr. miestne komunikácie: v záverečnom účte je uvedené 5 421 €
a v návrhu rozpočtu na rok 2010 je uvedené 1 660 €
vysvetlenie p. Vidumská: čiastka 5 421 € je stav rozpočtu k 31.12.2010 – upravený v priebehu roka
2010, čiastka 1 660 € je stav rozpočtu - schválený k 1.1.2010
U z n e s e n i e č. 6/2011-2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2010

K bodu 5:
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
− prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2010
− pripomienky: p. Klimčová, p. Ing. Klimčo – kontrolujú 0451 položku 637004 suma 830,- €
− vysvetlenie: p. Vidumská - je to stav k 1.1.2010, nie po úprave rozpočtu v stave k 31.12.2010
− p. Klimčová – navrhuje dodať prílohu k záverečnému účtu, aby mohla položky odkontrolovať
Za schválenie záverečného účtu obce Lipníky za rok 2010 a celoročné hospodárenie obce
bez výhrad, za vrátenie rozpočtovaných prostriedkov z prebytkov minulých rokov (FO) vo výške
11 341,73 € na účet rezervného fondu bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
U z n e s e n i e č. 6/2011-3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. záverečný účet obce Lipníky za rok 2010
2. celoročné hospodárenie obce bez výhrad
3. rozpočtované prostriedky z prebytkov minulých rokov
vo výške 11 341,73 € vrátiť na účet rezervného fondu
K bodu 6:
Schválenie platu starostu obce
Starosta obce informuje prítomných, že s účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., ktorá bola prijatá
zákonom č. 154/2011 Z. z. a je potrebné schválenie platu starostu obce.
V zmysle tohto zákona a zákona 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu
s účinnosťou od 1.6.2011:
− základný plat: priemerná mzda 769 Eur x násobok 1,49 = 1 146,- Eur
− Ing. Hudáková – 1. návrh: zákonom stanovená čiastka, t.j. 1 146 Eur + zvýšenie o 30 %
− Ing. Klimčo – 2. návrh: zákonom stanovená čiastka 1 146 Eur + 0 % zvýšenie
− p. Miroľa – 3. návrh: zákonom stanovená čiastka 1 146 Eur + 15 % zvýšenie
Za 3. návrh: základný plat + 15 % zvýšenie bolo hlasované:
hlasovanie: 2 za (Ing. Hudáková, p. Miroľa)
2 proti (p. Klimčová, Ing. Klimčo)
Za 2. návrh: základný plat + 0 % zvýšenie bol hlasované:
hlasovanie: 2 za (p. Klimčová, Ing. Klimčo)
2 proti (Ing. Hudáková, p. Miroľa)
U z n e s e n i e č. 6/2011-4
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011
cit. Zákon 154/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 253/1994 Z. z., § 4 ods. 3:
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3
ods. 1.
K bodu 7:
Voľba hlavného kontrolóra obce – určenie termínu, ustanovenie
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podrobnosti o spôsobe a vykonania voľby
V súvislosti s uvoľnením sa volenej funkcie hlavného kontrolóra informuje starosta obce o potrebe
vyhlásenia voľby, určenia termínu a ustanovení podrobností o spôsobe a vykonania voľby.
Zároveň predkladá OcZ návrh na určenie termínu, návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe
a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce (je prílohu zápisnice). Navrhuje, aby sa voľba uskutočnila
na riadnom zasadnutí OcZ, dňa 11.8.2011. Ďalej upozornil na potrebu určenia hodiny, o ktorej sa voľba
uskutoční a na zvolenie predsedu a podpredsedu komisie na otváranie obálok.
Návrh: konanie voľby: 11.8.2011 o 18.00 hod.
predseda komisie: p. Ing. Klimčo
podpredseda komisie: p. Miroľa
Za schválenie termínu, ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonania voľby hlavného kontrolóra, určenie
predsedu a podpredsedu komisie na otváranie obálok (v zmysle § 18a ods.2, 3 zákona NR SR č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p.), vrátane určenia času vykonania voľby a zvolenia predsedu a
podpredsedu komisie na otváranie obálok bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
U z n e s e n i e č. 6/2011-5
Obecné zastupiteľstvo
A. Vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lipníky na 11.8.2011 o 18.00 hod. v kancelárii
starostu obce. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
B. Poveruje
starostu obce Jozef Plančára, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z.
zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky na úradnej tabuli a webovej
stránke obce
C. Ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky, ako aj náležitosti
prihlášky:
1. Úväzok: 4 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
2. Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť.
3. Náležitosti prihlášky a prílohy:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt,
b) profesijný životopis,
c) údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť
a či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
d) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby.
4. Termín a miesto doručenia prihlášky:
do 28.7.2011 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na adresu:
Obec Lipníky
Obecný úrad Lipníky
Lipníky 100, 082 12
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ.
5. Spôsob a vykonanie voľby:
Podané prihlášky posúdi komisia (zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lipníky), ktorá vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi.
O výsledku z otvárania obálok spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia.
Zápisnica musí obsahovať údaje najmä o počte podaných prihlášok v stanovenom termíne,
menný zoznam kandidátov ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
Každý kandidát, ktorý splní stanovené podmienky, bude pozvaný na zasadnutie obecného
zastupiteľstva, dňa 11.8.2011 (deň konania voľby) a ma právo vystúpiť v časovom rozsahu
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max. 5 min. Kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, budú o tejto skutočnosti písomne
informovaní.
Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta
na hlasovacom lístku.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhoduje žrebom.
Priebeh a výsledok voľby bude zaznamenaný v zápisnici zo zasadnutia OcZ v bode Voľba
hlavného kontrolóra obce.
D. Schvaľuje
a) termín otvárania obálok : 28.7.2011 o 18.00 hod.
b) komisiu na otváranie obálok: poslanci OcZ obce Lipníky; predseda Ing. Klimčo, podpredseda
p. Miroľa
K bodu 8:
Schválenie Metodického pokynu pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Starosta obce opätovne predložil návrh metodického pokynu na schválenie.
− p. starosta obce vysvetľuje náležitosti pri uhrádzaní faktúr za tovary a služby
− Ing. Hudáková – predkladá pozmeňujúci návrh
BOD 1. písm. a) znížiť na 2 000 Eur
hlasovanie: 2 za (Ing. Hudáková, p. Miroľa)
2 proti (p. Klimčová, Ing. Klimčo)
− Ing. Klimčo – predkladá pozmeňujúci návrh
BOD 1. písm. a) znížiť na 350 Eur
hlasovanie: 2 za (p. Klimčová, Ing. Klimčo)
2 proti (Ing. Hudáková, p. Miroľa)
U z n e s e n i e č. 6/2011-6
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Metodický pokyn pre zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v z. n. p.
K bodu 9:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
Starosta obce oboznámil prítomných o doručenej žiadosti z Okresného súdu Prešov adresovanej právnikovi
JUDr. Pirčovi, ako aj o doručenom poslednom návrhu na uzavretie mimosúdnej dohody od COOP Jednota
Prešov, s.d. adresovanom Obci Lipníky.
− Ing. Klimčo – navrhuje jednať o cene a požaduje presnú čiastku za pozemok
− starosta obce – vysvetľuje stav súdneho sporu
− p. Klimčová – námietky na súd, že nevydal za 17 rokov rozhodnutie, zistiť či bola budova vlastníctvom
COOP Jednoty s. d.
− starosta obce – navrhuje stretnutie Ing. Klimča, p. Klimčovej s právnym zástupcom
− Ing. Pankuch – odporúča dojednanie s COOP Jednotou s. d. za prítomnosti právneho zástupcu
− Ing. Hudáková – navrhuje stretnutie s COOP Jednotou, dojednať finálnu čiastku za budovu + pozemok
a zvážiť zaťaženosť obce
− Ing. Klimčo – navrhuje navštíviť právneho zástupcu JUDr. Pirča
termín: štvrtok 23.6.2011 o 16.00 hod., zodpovední: Ing. Klimčo, p. Miroľa, Ing. Pankuch
K bodu 10:
Prerokovanie podaných žiadosti
1.) Žiadosť p. I. Benkovej o úpravu obecnej priekopy a žiadosť o preplatenie nákladov na opravu:
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Žiada preplatiť čiastku 355,40 Eur.
Hlasovanie: 0 za
4 proti zo 4 prítomných poslancov
Obecné zastupiteľstvo navrhuje nahradiť - vymeniť poškodené dlaždice.
2.) Žiadosť Ing. E. Gaála o prefinancovanie elektrickej prípojky
hlasovanie: 0 za
4 proti zo 4 prítomných poslancov
U z n e s e n i e č. 6/2011-7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. I. Benkovej o preplatenie nákladov na opravu priekopy
2. žiadosť Ing. E. Gaála o prefinancovanie elektrickej prípojky
3.) Žiadosť TJ Elektro-Palivá Lipníky o navýšenie dotácie na čiastku 4 500 Eur
- p. Solej, tajomník TJ - vysvetľuje dôvody podania žiadosti o zvýšenie finančnej dotácie
- p. Miroľa – deň detí bol problematický na miestnom ihrisku
- Ing. Pankuch – hovorí o nadšení mládeže pre futbal
- starosta obce Plančár J. - upozorňuje na poskytovanie dotácii v zmysle VZN č. 3/2008
K bodu 11:
Rôzne
1.) Starosta obce informuje o potrebe schválenia úverových zmlúv (prijatie úveru), zabezpečenia úveru
a dohôd o vyplňovacom práve k blankozmenkám:
a) prijatie úveru podľa zmluvy o termín. Úvere č. 448/2011/UZ vo výške 21 840,97 Eur na účel
spolufinancovania pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku pod názvom
Protipovodňová ochrana obce Lipníky, zabezpečenie úveru blankozmenkou, dohoda o
vyplňovacom práve k blankozmenke č. 749/2011/D
b) poskytnutie kontokorentného úveru v sume 10 000 Eur podľa zmluvy č. 449/2011/UZ, jeho
zabezpečenie blankozmenkou, dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 758/2011/D
hlasovanie: 3 za
1 proti (p. Klimčová)
U z n e s e n i e č. 6/2011-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. prijatie úveru podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 448/2011/UZ
vo výške 21 840,97 Eur na účel spolufinancovania pri poskytnutí NFP
pod názvom Protipovodňová ochranu, zabezpečenie úveru blankozmenkou,
Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 749/2011/D
2. poskytnutie kontokorentného úveru podľa Zmluvy o kontokorentnom úvere
č. 449/2011/UZ vo výške 10 000, zabezpečenie kontokorentného úveru
blankozmenkou, Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 758/2011/D
2.) Spracovanie žiadosti o NFP na multifunkčné ihrisko:
− starosta obce navrhuje odvolať p. Petrana ako projektového manažéra a navrhuje vybrať projektového
manažéra na multifunkčné ihrisko vo výberovom konaní (3 firmy)
− starosta obce dal hlasovať za zrušenie uznesenia č. 4/2011-9 bod 3
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
U z n e s e n i e č. 6/2011-9
Obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č. 4/2011-9 bod 3
3.) Ing. Klimčo – predkladá návrh na zriadenie komisie na výber dodávateľa a za členov tejto komisie
navrhuje zvoliť poslancov OcZ
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných
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U z n e s e n i e č. 6/2011-10
Obecné zastupiteľstvo
a) zriaďuje komisiu na výber dodávateľa
b) volí členov komisie na výber dodávateľa: poslancov obecného zastupiteľstva
4.) Spracovanie urbanistickej štúdie športového areálu v časti Taľka
− starosta informuje o cenových ponukách na spracovanie urbanistickej štúdie
− pozemky sú evidované na SPF, ale vlastníci pozemkov sa už hlásia
− za spracovanie urbanistickej štúdie športového areálu v časti Taľka bolo hlasované
hlasovanie: 0 za
4 proti zo 4 prítomných poslancov
U z n e s e n i e č. 6/2011-11
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
spracovanie urbanistickej štúdie športového areálu v časti Taľka
5.) Starosta obce informuje o schválenej dotácii na nákup kníh z MK SR vo výške 350,- Eur. Spoluúčasť
na financovaní je vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. Za spolufinancovanie tohto projektu
v uvedenej výške bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
U z n e s e n i e č. 6/2011-12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
spoluúčasť na financovaní vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu
(Dotácia z MK SR na nákup kníh)
K bodu 12:
Diskusia
− p. Timková – pýta sa, prečo nie je dokončené vyčistenie potoka, blízko bydliska, povodie Ladianky
− p. Plančár J. - vysvetľuje, že spolupracuje s firmou, ale treba ešte počkať, aby prišli práce dokončiť
- čistenie toku prevádzalo Povodie Bodrogu a Hornádu bezplatne, žiadame o dokončenie
− Ing. Klimčo – navrhuje medializovať problém
− Ing. Klimčo – pýta sa, kto je vo výberovej komisii na podpísanie Zmluvy o dielo na priepust –
Protipovodňová ochrana obce Lipníky
− Ing. Pankuch – pýta sa, prečo neboli zástupcovia obce účastníkmi výberového konania
− Ing. Klimčo – navrhuje účasť na výberovom konaní členov OcZ
− Ing. Pankuch – odporúča kontrolovať projekt – rozpočet stavieb s výškou
− Mgr. Ondečková – riešenie priekopy na Taľke: hovorí o tom, že zavolá zástupcov Životného prostredia
− p. Klimčová – navrhuje obhliadku priekop v časti Taľka 22.6.2011 (streda) o 20.00 hod.
− p. Klimčová – pýta sa na zmluvu právnej pomoci vo veci p. Solčanskej pracovno-právny vzťah
K bodu 13:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

.................................

Overovatelia: Ing. Klimčo Š.

.................................

Klimčová M.

.................................

Prílohy:
- prezenčná listina, návrh programu
- návrh na určenie termínu, ustanovenie podrobností
o spôsobe a vykonania voľby hlavného kontrolóra
- uznesenie OcZ č. 6/2011-1 – 12
počet strán zápisnice: 6

Jozef Plančár
starosta obce
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Príloha k zápisnici – bod programu 7

Návrh na určenie termínu, návrhu na ustanovenie podrobnosti
o spôsobe a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce

V zmysle § 18a ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo ustanovuje :
a) deň konania voľby hlavného kontrolóra obce LIPNÍKY na 11.08.2011 v kancelárii starostu obce.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) poveruje starostu obce Jozef Plančára, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z.
zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky na úradnej tabuli a webovej stránke obce
c) ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky, ako aj
náležitosti prihlášky:
1. Úväzok: 4 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
2. Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť.
3. Náležitosti prihlášky a prílohy:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt,
b) profesijný životopis,
c) údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a či
je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
d) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby.
4. Termín a miesto doručenia prihlášky:
do 28.7.2011 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na adresu:
Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky, Lipníky 100, 082 12
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ.
5. Spôsob a vykonanie voľby:
Podané prihlášky posúdi komisia (zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipníky), ktorá
vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi.
O výsledku z otvárania obálok spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia.
Zápisnica musí obsahovať údaje najmä o počte podaných prihlášok v stanovenom termíne, menný
zoznam kandidátov ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
Každý kandidát, ktorý splní stanovené podmienky, bude pozvaný na zasadnutie obecného
zastupiteľstva, dňa 11.8.2011 (deň konania voľby) a ma právo vystúpiť v časovom rozsahu max. 5
min. Kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, budú o tejto skutočnosti písomne informovaní.
Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na
hlasovacom lístku.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
Priebeh a výsledok voľby bude zaznamenaný v zápisnici zo zasadnutia OcZ v bode Voľba
hlavného kontrolóra obce.
d) schvaľuje
a) termín otvárania obálok : 28.7.2011 o 18.00 hod.
b) komisiu na otváranie obálok: poslanci OcZ obce Lipníky
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