Zápisnica
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 29.06.2016

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.
Neprítomní:
Ing. Klimčo Š., Čurliková V.
Ďalší prítomní: Harsághy E., hlavná kontrolórka
Vidumská K., zam.obce
Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Kováč M.
Bc. Červeňaková J., Dubas J.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2015
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2015
VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za úkony a služby
poskytované Obcou Lipníky č. 4/2015
VZN č. 2/2016 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lipníky
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lipníky 2016-2021
Smernica 4/2016, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce Lipníky
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s NATUR-PACK, a.s.
Schválenie predajného času predajne COOP Jednota Prešov, s. d., Prešov
Čierne skládky – výzva MŽP SR
Odsúhlasenie možnosti zriadenia spoločného kompostoviska Chmeľov-Lipníky
Železničná stanica v obci Lipníky – rozhodnutie MDVRR SR
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice
p. M. Kováča a overovateľov zápisnice Bc. Červeňakovú J. a Dubasa J.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Za návrh programu rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti

Počet
3
3
3
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,
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Zdržal sa
Nehlasoval

0
0

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2015
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2015
VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za úkony a služby
poskytované Obcou Lipníky č. 4/2015
VZN č. 2/2016 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lipníky
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lipníky 2016-2021
Smernica 4/2016, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce Lipníky
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s NATUR-PACK, a.s.
Schválenie predajného času predajne COOP Jednota Prešov, s. d., Prešov
Čierne skládky – výzva MŽP SR
Odsúhlasenie možnosti zriadenia spoločného kompostoviska Chmeľov-Lipníky
Železničná stanica v obci Lipníky – rozhodnutie MDVRR SR
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení








uznesenie č. 49/2014-12 – pracovné stretnutie zástupcov Obce Šarišská Poruba a Obce Lipníky sa
uskutočnilo 8.4.2015 na OcÚ v Lipníkoch, pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v obci
Šarišská Poruba sa uskutočnilo dňa 26.6.2015. Dňa 9.2.2016 bola zaslaná Obecnému
zastupiteľstvu Obce Šarišská Poruba žiadosť o vyjadrenie.
Odpoveď Obce Šarišská Poruba nám bola doručená 17.05.2016. Ich odpoveďou daný
problém nie je vyriešený, nakoľko obecné zastupiteľstvo Obce Šarišská Poruba prevod k. ú.
neschvaľovalo.
Z dôvodu dlhodobejšej zdržanlivosti a zvolávania jednaní v obci obcou Šarišská Poruba navrhol
starosta obce toto uznesenie zrušiť.
uznesenie č. 57/2015 – trvá (spracovanie PD pre stavebné úpravy budovy MŠ a ZŠ, s. č. 15)
uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky)
uznesenie č. 105/2016 – prijať nové VZN, ktorým sa ruší VZN 4/2015 /poplatky/ - plní sa, návrh
VZN bol vyvesený, je predmetom schvaľovania na dnešnom zasadnutí
uznesenie č. 108/2016 – spracovať nové VZN prevádzkový poriadok pohrebiska - plní sa, návrh
VZN bol vyvesený, je predmetom schvaľovania na dnešnom zasadnutí
návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
2. ruší
uznesenie č. 49/2014-12
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
3
3
3

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

K bodu 3:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2015
- Starosta obce predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Lipníky za rok 2015. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený
poslancom k preštudovaniu.
Záverom stanoviska je, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky náležitosti, bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým a že riadna
účtovná závierka k 31.12.2015 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s § 9 ods. 5
zákona 369/1990 Zb. a podľa § 16 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nebolo overené audítorom.
K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
- Starosta zároveň predložil na prerokovanie a schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2016. Návrh plánu bol vyvesený od 13.06.2016 do 28.06.2016.
K návrhu plánu na II. polrok 2016 neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2015
2. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
3. splnomocňuje
hlavnú kontrolórku obce Lipníky určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu,
štruktúry a tém v časti návrhu kontrol na II. polrok 2016. Podľa potrieb riadenia
a požiadaviek Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky.

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 4:
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2015
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Záverečného účtu Obce Lipníky
za rok 2015. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom
k preštudovaniu. Návrh záverečného účtu bol zverejnený od 02.06.2016 do 28.06.2016 na
úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce.
 prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2015
 pripomienky neboli vznesené
 Návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu z prebytku 109.765,14 Eur po odpočítaní zostatku finančných
operácií v sume 95.087,58 Eur. (14.677,56 Eur)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 5:
VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách
za úkony a služby poskytované Obcou Lipníky č. 4/2015
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN
o úhradách za úkony a služby poskytované Obcou Lipníky č. 4/2015 z dôvodu protestu
prokurátora.
- Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce www.lipniky.sk
od 01.04.2016 do 28.06.2016.
- Počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky.
- Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k naštudovaniu.
- K návrhu poslanci nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
- Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za úkony
a služby poskytované Obcou Lipníky č. 4/2015
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 6:
VZN č. 2/2016 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN PREVÁDZKOVÝ
PORIADOK POHREBISKA.
- Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce www.lipniky.sk
od 26.05.2016 do 28.06.2016.
- Počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky.
- Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k naštudovaniu.
- Schválením tohto návrhu VZN sa zruší VZN Obce Lipníky č. 3/1996 Cintorínsky poriadok
a jeho dodatky č. 1 a č. 2.
- K návrhu poslanci nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
V súlade s týmto prerokovávaným návrhom VZN predložil starosta obce na schválenie
zrušenie Prevádzkového poriadku pohrebiska schváleného dňa 22.09.2006.
- Návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
VZN č. 2/2016 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
2. ruší
Prevádzkový poriadok pohrebiska, schválený dňa 22.09.2006
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 7:
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lipníky
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipníky
- Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce www.lipniky.sk
od 01.06.2016 do 28.06.2016.
- Počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky.
- Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k naštudovaniu.
- Schválením tohto návrhu VZN sa zruší VZN Obce Lipníky č. 2/2002 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu vrátane dodatkov
- K návrhu poslanci nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
V súlade s týmto prerokovávaným návrhom VZN starosta obce predložil návrh Dodatku č. 1
k smernici Sadzobník úhrad za služby poskytované Obcou Lipníky č. 1/2016, ktorým sa
upravuje čl. III bol 10. Smetné nádoby.
- Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
1. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lipníky
2. Dodatok č. 1 Smernice č. 1/2006 Sadzobník úhrad za služby poskytované Obcou Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 8:
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lipníky 2016-2021
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie Komunitný plán sociálnych služieb
Obce Lipníky na obdobie 2016 - 2021. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v z. n. p. obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb. Komunitný plán bol
prerokovaný bez pripomienok.
- návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 128/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lipníky 2016 - 2021
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 9:
Smernica 4/2016, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce
Lipníky
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie z dôvodu zmeny zákona o verejnom
obstarávaní návrh Smernice č. 4/2016, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb
v podmienkach Obce Lipníky. Smernica je spracovaná v súlade so zákonom NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K návrhu
smernice neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 129/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. ruší
Smernicu č. 02/2015 zo dňa 25.03.2015
2. schvaľuje
Smernicu č. 4/2016 ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce
Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 10:
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s NATURPACK, a.s.
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Zmluvy o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov s NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava. Povedal, že Zmluvou o budúcej zmluve s NATUR-PACK, a.s. zo dňa 23.11.2015
sme sa zaviazali uzatvoriť Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov. K návrhu neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 130/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
s NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 11:
Schválenie predajného času predajne COOP Jednota Prešov, s.d., Prešov
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť COOP Jednota Prešov, s.d.,
Konštantínova 3, 081 77 Prešov o povolenie predajného času (č. j. 175/2016) zo dňa
14.06.2016. Týka sa predajne potravín, mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, drogériového
tovaru a predmetov dennej potreby v prevádzke 01-073 Potraviny, 082 12 Lipníky č. 99.
- k návrhu predajného času uvedeného v žiadosti neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 131/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
predajný čas predajne COOP Jednota Prešov, s. d., Konštantínova 3,
081 77 Prešov pre prevádzku 01-073 Potraviny, 082 12 Lipníky 99
Pondelok – piatok 6:30 hod. – 11:30 hod., 15:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota
6:00 hod. – 12:00 hod.
Nedeľa
zatvorené
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 12:
Čierne skládky – výzva MŽP SR
Starosta obce informoval o výzve MŽP SR na likvidáciu čiernych skládok. Informoval
prítomných o tom, kde sa v obci nachádzajú čierne skládky a predložil na prerokovanie
a schválenie podanie žiadosti o dotáciu alebo nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„NFP“) na ich likvidáciu.
- poslanci vyjadrili potrebu požiadať o dotáciu
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 132/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu alebo o NFP na likvidáciu čiernych skládok
v Obci Lipníky v katastrálnom území Lipníky cez výzvu MŽP SR
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,
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K bodu 13:
Odsúhlasenie možnosti zriadenia spoločného kompostoviska Chmeľov – Lipníky
Starosta obce informoval, že v obci hľadal priestor, kde by bolo možné zriadiť
kompostovisko, no vhodné miesto nemáme. Povedal, že po rozhovore s p. starostom obce
Chmeľov dospeli k záveru resp. k možnosti zriadenia spoločného kompostoviska v obci
Chmeľov. Navrhol na schválenie možnosť zriadiť spoločné kompostovisko Chmeľov –
Lipníky v obci Chmeľov.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 133/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
rokovanie o zriadení spoločného kompostoviska Chmeľov–Lipníky v obci Chmeľov
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 14:
Železničná stanica v obci Lipníky – rozhodnutie MDVRR SR
Starosta obce pripomenul, že koncom roka 2015 bola zaslaná žiadosť na Železnice Slovenskej
republiky o zmenu názvu železničnej stanice v obci Lipníky z terajšieho „Nemcovce“ na nový
„Lipníky“ a dňa 17.02.2016 sa uskutočnilo konanie v tejto veci (na mieste).
Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 06.06.2016 nám bolo doručené Rozhodnutie
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcie
železničnej dopravy a dráh, Námestie Slobody č. 6, Bratislava č. 13176/2016/C343SŽDD/29892, ktorým názov železničnej stanice v Obci Lipníky sa mení z pôvodného názvu:
„Nemcovce“ na nový názov: „Lipníky“.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 134/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6,
810 05 Bratislava 15 č. 13176/2016/C343-SŽDD/29892 zo dňa 9.5.2016, ktorým názov
železničnej stanice v obci Lipníky mení z pôvodného názvu „Nemcovce“ na nový názov
„Lipníky“
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 15:
Rôzne
a) Havarijná situácia v budove MŠ
Starosta obce informoval o havarijnom stave rozvodov vody v budove MŠ a nutnej
oprave, ktorú je potrebné uskutočniť ešte počas letných prázdnin. Havarijná situácia
boli zistená po odpočte vody.
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- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 135/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
odstránenie havarijnej situácie rozvodov vody v MŠ počas letných prázdnin
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

b) Súdny spor proti SR – Ministerstvu spravodlivosti SR
Starosta obce informoval o priebehu súdneho sporu vedenom proti SR – Ministerstvu
spravodlivosti SR o náhradu škody. Súdne pojednávanie sa uskutočnilo 22.06.2016.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 136/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
Informáciu o priebehu súdneho sporu vedenom proti SR – Ministerstvu spravodlivosti SR
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

c) Odpredaj hasičského vozidla ŠKODA 706 CAS 25 - zámer
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie odpredaj hasičského vozidla
ŠKODA 706 CAS 25, ktorý je majetkom obce a jeho zostatková cena je 0,00 Eur /v
súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona 138/1991 Zb./. Informoval prítomných, že
predmetné vozidlo je tohto času dočasne odhlásené z evidencie, nemá platnú STK a je
na ňom potrebné vykonať opravu. Návrh na odpredaj tohto hasičského vozidla
schválil na svojej výborovej schôdzi dňa 18.6.2016 výbor DHZ Lipníky a tento návrh
odporučil na schválenie OcZ Obce Lipníky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 137/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
zámer odpredať hasičské vozidlo ŠKODA 706 CAS 25 TRHP /invent. č. 1/2008/, ktoré je
majetkom obce
2. poveruje
starostu obce zistiť jeho reálnu predajnú cenu
termín: do najbližšieho zasadnutia OcZ
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,
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d) cintorín – betónový základ pre náhrobné kamene
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie vybudovanie betónového základu
pre náhrobné kamene v novej časti cintorína pre 1. rad.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 138/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
vybudovanie betónového základu pre náhrobne kamene v novej časti cintorína – 1. rad
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
3
3
3
0
0

Hlasovali
Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,

K bodu 16:
Diskusia
- bez diskusného príspevku
K bodu 17:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil
ukončené a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Kováč M.

Overovatelia: Bc. Červeňaková J.
Dubas J.

zasadnutie obecného zastupiteľstva za

.................................
.................................
….............................

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Stanovisko HK k návrhu ZÚ za rok 2015
 Návrh plánu KČ hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
 Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2015
 Návrh VZN 1/2016 – 3/2016
 Návrh Smernice č. 4/2016
 Kópia rozhodnutia MDVRR SR k zmene názvu žel.stanice
 Uznesenie OcZ č. 122/2016 – 138/2016
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