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Zápisnica 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 22.03.2017 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

      poslanci OcZ –   Ing. Š. Klimčo, M. Kováč, J. Dubas, Bc. J. Červeňaková 

Neprítomní:        V. Miroľová   

Ďalší prítomní:   E. Harsághy, hlavná kontrolórka obce                                 

                               

                                                

Verejnosť:            -   

 

Zapisovateľ:        Ing. Š. Klimčo     

Overovatelia:       Bc. J. Červeňaková, J. Dubas    

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

4. Obchodná verejná súťaž na odpredaj hasičského vozidla – výsledok 

5. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ 

6. Prerokovanie podaných žiadosti a investičných zámerov 

7. Informácia o projekte dopravného značenia v obci Lipníky 

8. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu /NFP/ na zriadenie semafora v obci  

9. Rôzne   

10. Diskusia  

11. Záver 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice               

Ing. Š. Klimča a overovateľov zápisnice Bc. J. Červeňakovú a p. J. Dubasa. 

Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Za predložený program bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

4. Obchodná verejná súťaž na odpredaj hasičského vozidla – výsledok 

5. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ 
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6. Prerokovanie podaných žiadosti a investičných zámerov 

7. Informácia o projekte dopravného značenia v obci Lipníky 

8. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu /NFP/ na zriadenie semafora v obci  

9. Rôzne   

10. Diskusia  

11. Záver 

 

 

 

 

K bodu 2: 

Kontrola prijatých uznesení 

 uznesenie č. 57/2015 – splnené (spracovanie PD pre stavebné úpravy budovy MŠ a ZŠ, s. č. 15) 

 o 18:30 hod. na zasadnutie prichádza poslanec p. M. Kováč 

 uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky 

 návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 168/2017 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 
           kontrolu plnenia prijatých uznesení 

 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

K bodu 3: 

Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Starosta obce oboznámil poslancov s vykonanými rozpočtovými opatreniami: 

č. 2017/01 zo dňa 15.3.2017 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 

Z. z. a rozpočtovým opatrením č. 2017/02 zo dňa 15.3.2017 uskutočnenom v súlade s § 14 

ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. Tieto rozpočtové opatrenia boli schválené starostom obce.  

Jednotlivé položky odôvodnil.  

Materiál bol doručený všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke na preštudovanie, takže sú   

s jeho obsahom oboznámení. 

-  návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 169/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie  

    rozpočtové opatrenie č. 2017/01 zo dňa 15.3.2017  uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2   

 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

 zmene a doplnení niektorých zákonov 

 a rozpočtové opatrenie č. 2017/02 zo dňa 15.3.2017 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 

 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 4: 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj hasičského vozidla – výsledok 

Starosta povedal, že Obec Lipníky vyhlásila dňa 15.12.2016 obchodnú verejnú súťaž na 

odpredaj hasičského vozidla ŠKODA 706 CAS 25, typ RTHP, SG Hasičská, rok výroby 

1981. Do súťaže sa neprihlásil žiadny uchádzač.  

Navrhol poslancom na prerokovanie a schválenie odpredaj tohto vozidla záujemcovi za 

šrotovú cenu; vozidlo bolo dňa 17.2.2017 vyradené z evidencie podľa § 120 ods. 1 zákona     

č. 8/2009 Z. z.  

- pripomienky neboli vznesené  

- návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 170/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie  

    výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj hasičského vozidla - špeciálne vozidlo 

 kategória N3 cisternová striekačka ŠKODA 706 CAS 25, typ RTHP, SG Hasičská, rok výroby 

 1981– t. j. do súťaže sa neprihlásil žiadny uchádzač 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 
         Uznesenie č.   171/2017 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 
       odpredaj hasičského vozidla - špeciálne vozidlo kategória N3 cisternová striekačka ŠKODA 

 706 CAS 25, typ RTHP, SG Hasičská, rok výroby 1981 (stav nepojazdné, trvalo odhlásené 

 z evidencie DI PZ SR záujemcovi za šrotovú cenu 

 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 5: 

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ 

Starosta obce informoval o spracovaní a oboznámil prítomných s projektovou dokumentáciou 

pre stavebné povolenie na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ 

a MŠ Lipníky“. Pre realizáciu tohto projektu bude obec žiadať nenávratný finančný 

príspevok. Pripomienky neboli vznesené.  

V súvislosti s týmto projektom predložil na schválenie predloženie žiadosti o NFP s uvedením 

názvu projektu, výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu, výšky celkových 

oprávnených výdavkov a neoprávnené výdavky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie. Žiadosť 

o NFP bude podaná cez výzvu OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

 - návrh na uznesenia:  

 
 Uznesenie č.   172/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre projekt s názvom „Zníženie 

 energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 
 Uznesenie č.   173/2017 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 
 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán: 

 názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky 

 výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu: 12 073,96 Eur s DPH 

 celkové oprávnené výdavky: 241 479,26 Eur s DPH 

 všetky neoprávnené výdavky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

 kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 6: 

Prerokovanie podaných žiadosti a investičných zámerov 

6.1.  Starosta obce preložil na prerokovanie podnikateľský plán p. Juraja Ferenca, č. sp. 

 OcU-LI-54/2017. Plánuje postaviť v obci Lipníky viacúčelový rodinný  dom, ktorého 

 prízemie by slúžilo na podnikateľskú činnosť. Hlavným predmetom činnosti je menšia 

 pizzeria s barom a občerstvením. Výstavbu plánuje na pozemku p. č. C KN 146/1 k. ú. 

 Lipníky.  
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 Obecné zastupiteľstvo sa uzhodlo, že tento zámer predloží na verejné prerokovanie na 

 verejnom zhromaždení obyvateľov, požiada o vyjadrenie názoru vlastníkov susedných  

 pozemkov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

  

6.2. Starosta obce predložil na prerokovanie investičný zámer spoločnosti VA GROUP 

 s.r.o., Michalovce, č. sp. OcU-LI-55/2017. Zámerom tejto spoločnosti je realizovať 

 výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt v katastri obce Lipníky. Starosta upozornil, 

 že pre posúdenie a ďalšie rozhodovanie jej investičného zámeru je potrebné, aby 

 predložila urbanistickú štúdiu zámeru investora so súhlasným stanoviskom všetkých 

 dotknutých orgánov.  

 Diskusia k bodu: 

- poslanec Ing. Klimčo – pýtal sa na množstvo parkovacích miest, veľkosť 

a vzhľad čerpacej stanice, čistenie odpadových vôd 

- poslankyňa Bc. Červeňaková – položila otázky ohľadom bezpečnosti tejto 

prevádzky a výparov 

- poslanec p. Dubas – vzniesol otázky ohľadom dopravného napojenia ciest, 

napojenia na jednotlivé parcely a budúce komunikácie, veľkosť podzemných 

nádrží 

- poslanec p. Kováč – pýtal sa na napojenie na inžinierske siete, prívod vody, 

možnosti využitia prístupovej cesty k čerpacej stanici aj pre ďalšie (obecné) 

komunikácie a ďalší rozvoj obce 

- starosta obce – informoval o potrebe súhlasného stanoviska všetkých 

dotknutých orgánov pre takéto rozhodnutie obecného zastupiteľstva, 

informoval o prínose pre obec z hľadiska výšky dane z nehnuteľnosti (podľa 

veľkosti) zastavanej plochy cca v rozmedzí 2500 – 3000,00 Eur/rok pri 

súčasných daniach 

- p. Szabó, konateľ spoločnosti – odpovedal na otázky prítomných, povedal že 

firma VA Group s.r.o. obchoduje s ropnými komoditami a stavia čerpacie 

stanice, o kúpe pozemkov rokuje so súkromnými vlastníkmi pozemkov 

v extraviláne obce Lipníky, má záujem o výstavbu čerpacej stanice, ale je aj 

pripravený pomôcť obci pri rozšírení inžinierskych sietí do tejto časti obce 

(voda, elektrina, plyn, cestná komunikácia pre prípadné napojenie nových 

ulíc). Povedal, že firma musí splniť všetky prísne kritéria, ktoré sú na takýto 

typ stavby kladené.  

 Poslanci sa uzhodli, že aj tento zámer predložia na verejné prerokovanie na verejnom 

 zhromaždení obyvateľov obce.  

- návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.  174/2017 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. berie na vedomie 

    investičný zámer p. Juraja Ferenca č. sp. OcU-LI-54/2017 

  a investičný zámer spoločnosti VA GROUP s.r.o., Michalovce 

  č. sp. OcU-LI-55/2017 a predloží ich na verejné prerokovanie  

  na verejnom zhromaždení obyvateľov obce 

2. pre ďalšie rozhodovanie a prípadné schválenie investičného zámeru 

spoločnosti VA GROUP s.r.o. Michalovce, č. sp. OcU-LI-55/2017  

žiada predložiť urbanistickú štúdiu zámeru investora so súhlasným stanoviskom 

všetkých dotknutých orgánov 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

6.3.  Prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Lipníky 

 Starosta obce predložil na prerokovanie prenajať časť pozemkov vo vlastníctve Obce 

 Lipníky za autobusovou zastávkou v smere do Prešova. Ide o pozemky v obci 

 Lipníky, k. ú. Lipníky parc. č. C KN 14/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere        

 na prenájom 15 m2 a parc. č. E KN 1129 (C KN 14/1) – ostatné plochy vo výmere        

 na prenájom 235 m2. Pri nájme obec preferuje tzv. zelený projekt t. j. projekt, ktorý 

 zníži znečistenie ovzdušia a emisie výfukových plynov v danej lokalite a nájom celej 

 plochy 250 m2. Navrhuje, aby sa prenájom uskutočnil verejnou obchodnou 

 súťažou v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 v znení neskorších predpisov. Pripomenul, že výšku nájomného upravuje VZN Obce 

 Lipníky č. 2/2009 o výške nájomného pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Obce 

 Lipníky. V súvislosti s možným prenájmom predložil aj návrh podmienok obchodnej 

 verejnej súťaže a návrh nájomnej zmluvy na prerokovanie.   

 Pripomienky neboli vznesené. 

 

 - návrh na uznesenia: 
 Uznesenie č.  175/2017 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje   

1. prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Lipníky, zapísaných na LV č. 1, k. ú. Lipníky,    

obec Lipníky, okres Prešov:  

 parc. č. C KN 14/3 zastavané plochy a nádvoria – vo výmere 15 m2, 

 parc. č. E KN 1129 (C KN 14/1) ostatné plochy – vo výmere 235 m2  

2. uskutočnenie prenájmu na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

3. podmienky obchodnej verejnej súťaže (sú prílohou uznesenia) 

4. komisiu na vyhodnotenie v zložení zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 
 Uznesenie č.  176/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Lipníky, zapísaných 

 na LV č. 1: C KN 14/3, E KN 1129 k. ú. Lipníky, týkajúci sa vyhlásenia obchodnej  

 verejnej súťaže  
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

6.4. Žiadosť o ukončenie nájmu - dohodou 

 Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť p. Irchovej Márie o ukončenie nájmu. 

 Žiadosť prečítal. Nájom žiada ukončiť dohodou ku dňu 31.03.2017.  

 Pripomienky neboli vznesené.  

 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.  177/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 ukončenie nájmu pozemku na základe Nájomnej zmluvy o dočasnom 

 užívaní pozemku č. 2010/1 zo dňa 26.2.2010 na základe žiadosti nájomcu  

 dohodou ku dňu 31.03.2017 
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 
 

K bodu 7: 

Informácia o projekte dopravného značenia v obci Lipníky 

Starosta obce informoval o projekte dopravného značenia v obci Lipníky, s jeho návrhom 

oboznámil prítomných.  

- návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.  178/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie  

 informácie o projekte dopravného značenia v obci Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 8: 

Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu /NFP/ na zriadenie semafora v obci 

Starosta oboznámil prítomných so zámerom zriadiť semafor v obci Lipníky. Predpokladom 

pre zriadenie musia byť súhlasné stanoviská schvaľovacích orgánov.  
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- návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 179/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

1. zadanie spracovania projektovej dokumentácie pre zriadenie semafora 

2. podanie žiadosti o dotáciu alebo nenávratný finančný príspevok na zriadenie semafora 

v obci Lipníky  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 9: 

Rôzne 

9.1. Kultúrno-spoločenské akcie 

 Starosta obce ku zrealizovanej akcii „zabíjačka“ povedal, že obec na základe 

 Darovacej zmluvy, predmetom ktorej bolo darovanie finančného príspevku na účel: 

 financovanie kultúrno-spoločenských akcií v obci Lipníky, ktorých usporiadateľom je 

 Obec Lipníky získala celkovú sumu 900,00 Eur. Na akciu „Lipnícke fašengy – 

 zabíjačka“ obec z darovaných prostriedkov vyčerpala 846,25 Eur.  

 Odozva od obyvateľov na túto akciu je dobrá.  

 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.  180/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 informáciu o získaných darovaných finančných prostriedkoch na účel financovania kultúrno-

 spoločenských akcií v obci Lipníky a ich čerpaní 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

9.2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lipníky za rok 2016 

 Starosta obce predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

 Lipníky za rok 2016. Konštatoval, že poslanci sú s jej obsahom oboznámení nakoľko 

 im bola doručená k preštudovaniu.  

 Pripomienky ani otázky neboli vznesené. 

 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.  181/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2016 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

9.3. Katastrálne územie 

 Starosta informoval poslancov o neúplných a vzájomne si odporujúcich informáciách 

 Obce Šarišská Poruba a veľkosti a množstva darovaných pozemkov Obec Šarišská 

 Poruba pre Obec Lipníky. Darovaciu zmluvu ani uznesenie z pohľadu Obce Lipníky 

 v tejto podobe nie je možné prijať ani schvaľovať. Je nutné tieto úpravy doplniť zo 

 strany Obce Šarišská Poruba. 

 - návrh na uznesenie 

 
 Uznesenie č. 182/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 informáciu o postupe na riešení prevodu pozemkov časti k. ú. Šarišská Poruba 

 do k. ú. Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

9.4. Čierne skládky 

 Starosta obce informoval o podanej žiadosti o dotáciu na likvidáciu čiernych skládok 

 v obci Lipníky, názov projektu „Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. 

 ú. obce Lipníky. Žiadosť bola odoslaná v tomto mesiaci.  

 

 

 

K bodu 11: 

Diskusia 

- starosta obce  – informoval obecné zastupiteľstvo o vykonanej inšpekčnej kontrole 

 v materskej škole 

- Ing. Klimčo – predložil návrh na zvolanie verejného zhromaždenia, predmetom ktorého by 

 bolo informovanie občanov o podaných projektoch a prerokovanie investičných zámerov 

 (p. J. Ferenc a spoločnosť VA GROUP, s.r.o., Michalovce) s realizáciou v obci Lipníky.  

   Navrhol termín: 8.4.2017 o 19:00 hod.  

   - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 183/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

A. zvolanie verejného zhromaždenia s termínom: 8.4.2017 o 19:00 hod. 

B. program verejného zhromaždenia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 
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3. Informácia o podaných projektoch (NFP) 

4. Investičné zámery podnikateľov v obci Lipníky 

5. Záver 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, M. Kováč 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

 

K bodu 12: 

Záver  

Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za 

ukončené a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Ing. Š. Klimčo                       .................................   

            

Overovatelia:  Bc. J. Červeňaková                ................................. 

                     

                          J. Dubas                              …............................. 

 

 

             

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

             starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Rozpočtové opatrenie 2017/01, 02 

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže,  

nájomná zmluva (prenájom pozemkov) 

 Kópia podnikateľského plánu – p. J. Ferenc 

 Kópia investičného zámeru – VA GROUP, s.r.o.,  

Michalovce 

 Kópia žiadosti o ukončenie nájmu – p. M. Irchová 

 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

Obce Lipníky za rok 2016 

 Uznesenie OcZ č. 168/2016 – 183/2016 
 

 


