Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 28.06.2017

Prítomní:

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

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Miroľová V.
Bc. J. Červeňaková, Ing. Š. Klimčo

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2016
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2016
Nevymožiteľné pohľadávky - odpis
Úprava rozpočtu
Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce Lipníky
Výzva PRV podopatrenie 7.4
Informácia z verejného prerokovania rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany (vplyv na ŽP)
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice
p. V. Miroľovú a overovateľov zápisnice Bc. J. Červeňakovú a Ing. Š. Klimča.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Za predložený program bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0
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Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2016
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2016
Nevymožiteľné pohľadávky - odpis
Úprava rozpočtu
Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce Lipníky
Výzva PRV podopatrenie 7.4
Informácia z verejného prerokovania rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany (vplyv na ŽP)
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení





uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky)
uznesenie č. 171/2017 – trvá (odpredaj hasičského vozidla za šrotovú cenu)
uznesenie č. 179/2017 – trvá (spracovanie PD pre zriadenie semafora a podanie žiadosti o dotáciu)
návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 191/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 3:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Lipníky na II. polrok 2017.
Plán bol zverejnený od 08.06.2017 do 28.06.2017. Bol doručený všetkým poslancov
k naštudovaniu. K predloženému plánu neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 192/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 v počte a štruktúre tém, uvedených
v časti návrhu kontrol
2. splnomocňuje hlavnú kontrolórku Obce Lipníky
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určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, štruktúry a tém v časti návrhu
kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek Obecného zastupiteľstva Obce
Lipníky.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 4:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2016
Starosta obce predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce
Lipníky za rok 2016. Konštatoval, že stanovisko bolo v dostatočnom predstihu doručené
poslancom k preštudovaniu. Stanovisko je prílohou zápisnice.
K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 193/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2016
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 5:
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2016
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Záverečného účtu Obce Lipníky
za rok 2016. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom
k preštudovaniu. Návrh záverečného účtu bol zverejnený od 07.06.2017 do 28.06.2017.
 prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2016
 pripomienky neboli vznesené
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 194/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
2. tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácii
v sume celkom 24.364,09 Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní

Počet
5
4

Hlasovali
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Za

4

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

K bodu 6:
Nevymožiteľné pohľadávky – odpis
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky predložil starosta
obce na prerokovanie a schválenie odpísanie pohľadávok, pohľadávok na dani
z nehnuteľnosti vo výške celkom 44,51 Eur (z roku 2007 a 2010) a pohľadávky na poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške celkom 7,30 Eur. Pohľadávky sú
nevymožiteľné z dôvodu, že daňovník dane z nehnuteľnosti a poplatník poplatku za KDO
zomreli a nie je možné ich vymáhanie. Konkrétny rozpis pohľadávok s uvedením
identifikačných údajov dlžníkov je v prílohe.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 195/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky
odpis nevymožiteľných pohľadávok podľa prílohy
a) na dani z nehnuteľnosti v sume 44,51 Eur (z roku 2007 a 2010)
b) na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 7,30 Eur
(z roku 2010)
Nevymožiteľné sú z dôvodu, že daňovník a poplatník sú nebohí a tieto pohľadávky neboli
zahrnuté v dedičskom konaní.

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 7:
Úprava rozpočtu
Starosta obce oboznámil prítomných s vykonaným rozpočtovým opatrením č. 2017/03 zo dňa
27.06.2017 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. a v súlade s
dodatkom č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami, s rozpočtovým opatrením
č. 2017/04 zo dňa 27.06.2017 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z..
Rozpočtové opatrenia boli poslancom a hlavnej kontrolórke doručené k preštudovaniu.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 196/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
1. rozpočtové opatrenie č. 2017/03 zo dňa 27.06.2017 uskutočnené v súlade
s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.,
2. rozpočtové opatrenie č. 2017/04 zo dňa 27.06.2017 uskutočnené v súlade
s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 2017/05
uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. b)zákona č. 583/2004 Z. z.. Potrebu tohto
rozpočtového opatrenia odôvodnil. Rozpočtové opatrenie bolo doručené poslancom a hlavnej
kontrolórke k preštudovaniu.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 197/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 2017/05 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b)
zákona č. 583/2004 Z. z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 8:
Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obce
Lipníky
Starosta informoval prítomných, že s účinnosťou od 1.6.2017 sa mení zákon o verejnom
obstarávaní a preto je potrebná novelizácia vnútorného predpisu obce. Predložil na
prerokovanie a schválenie návrh Smernice ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb
v podmienkach Obce Lipníky. K uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 198/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky

1. ruší
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 zo dňa 27.06.2016.
2. schvaľuje
Smernicu ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb
v podmienkach Obce Lipníky č. 2017/1; smernica nadobúda účinnosť 01.07.2017
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 9:
Výzva PRV podopatrenie 7.4
Starosta informuje o výzve PRV podopatrenie 7.4 pre projekt s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti obecnej budovy s využitím OZE“ (KD), ktorá bola Ministerstvom
pôdohospodárstva SR – PPA zrušená.
Informuje, že vyšla nová výzva PRV podopatrenie 7.4 s novými podmienkami – zmena:
zníženie oprávnených výdavkov z 200 tis. Eur na 100 tis. Eur, čo presahuje vysúťažený
projekt o cca 89 tis. Eur. Je preto potrebné celý projekt prerobiť.
p. Kováč M. – treba sa do výzvy opäť zapojiť
p. starosta – informoval aj o výzve PRV podopatrenie 7.2 – týkajúcej sa projektu „Výstavba
chodníkov v obci Lipníky“ – projekt bol zaevidovaný a bolo mu pridelené číslo projektu
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 199/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie

informácie o novej výzve PRV podopatrenie 7.4, pôvodná výzva bola zrušená
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 10:
Informácia z verejného prerokovania rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany (vplyv
na ŽP)
Starosta obce informoval o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov na životné
prostredie EIA pre výstavbu rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany z 11.5.2017. Účasť
občanov zo 6 obcí, čo je veľmi málo. Starosta za obec Lipníky požiadal o protihlukové steny
v časti od Nemcoviec.
Informoval o proteste za výstavbu R4 Svidník – Kapušany v obci, zúčastnilo sa 72 ľudí + 10
detí, čo je za našu obec pomerne dosť.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 200/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie

informácie z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvov na životné
prostredie stavby rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany, ktoré sa konalo 11.5.2017
v obci Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov

Počet
5

Hlasovali
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Prítomní
Za

4
4

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

K bodu 11:
Rôzne
11.1. „Lipníky, polyfunkčný objekt, Ivanková Jana“ – žiadosť o vyjadrenie pre územné
rozhodnutie, č. sp. OcU-LI-133/2017
- starosta obce informoval OcZ, že tento objekt má 2 podlažia, kde sú na 1. podlaží:
KEBAB (odbyt, kuchyňa, šatne) a vzorková predajňa so skladom tovaru, 2.
podlažie: penzión + spoločenská sála (100 miest). Predložil projektovú
dokumentáciu k nahliadnutiu.
- Starosta upozornil prítomných na problém s parkovaním v uvedenom priestore
a vyjadril sa, že je proti parkovaniu na telese cesty a bývalej priekopy
- Ing. Klimčo Š. – hovorí, že tak ako tomu bolo pri prerokovaní pizzerie – žiadne
parkovanie na pozemkoch, ktoré sú súčasťou telesa cesty, dovoliť parkovanie iba
na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve majiteľa navrhovaného objektu
- Bc. Červeňaková – súhlasí s p. Ing. Klimčom, navrhuje prizvať na územné konanie
vlastníkov pozemkov v blízkosti daného objektu, lebo je pravdepodobné, že budú
rušení činnosťou v tomto objekte (hudba, parkovanie, výpary z kuchyne)
- p. Miroľová V. – chce také isté podmienky pre tento zámer aké boli pri pizzerii
- p. Harsághy – obec bude mať páky aj pri schvaľovaní otváracích hodín pre túto
prevádzku
- p. Kováč – parkovanie v danej lokalite blízko hlavnej cesty nie je možné na
obecných pozemkoch a bývalých priekopach, pretože do budúcna sa uvažuje
s výstavbou chodníkov pozdĺž všetkých obecných ciest
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 201/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky pre projekt „Lipníky, polyfunkčný objekt,

Ivanková Jana“
1. nesúhlasí s navrhovaným parkovaním
2. navrhuje prizvať k územnému a stavebnému konaniu vlastníkov nehnuteľností
v blízkosti navrhovaného objektu
3. zároveň konštatuje, že k územnému/stavebnému konaniu je potrebné doloženie
vyjadrení všetkých dotknutých orgánov
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

11.2. Havarijný stav vodovodného potrubia v MŠ
- starosta podal informáciu, že rozvod vody v objekte MŠ opäť na niektorom mieste
preteká (únik viac ako 100 m3 vody). Jedná sa o havarijný stav. Je potrebné urobiť
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-

úplne nový prívod vody od kotolne do všetkých odberných miest v budove (WC
MŠ, umývadlá, kuchyňa, práčka, bojler – ohrev teplej vody). Podľa predbežného
rozpočtu bude potrebných 4 – 6 tis. Eur na opravu (nový rozvod, obklady,
omietky, dlažba, kanál v zadnom trakte, búracie práce, izolácia potrubia)
p. Kováč M. – navrhol neodkladať uvedené riešenie na neskoršie obdobie a urobiť
to ešte počas týchto prázdnin
návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 202/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
havarijný stav na vodovodnom potrubí v MŠ
2. schvaľuje

jeho odstránenie
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

11.3. Výzva na podávanie žiadostí o grant – Nadácia COOP Jednota
- Starosta podal informácie o vypísanej výzve na podávanie žiadostí o grand
Nadáciou COOP Jednota pre podporu lokálnych komunít. Poslanci sa zhodli na
výbere 3 aktivít: 1. výstavba autobusových zastávok, 2. lavičky a iný mestský
mobiliár, 3. drobné stavby – komunitné záhrady.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 203/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky súhlasí
s podaním žiadosti o poskytnutie grantu na základe výzvy vyhlásenej
Nadáciou COOP Jednota na aktivity:
1. Výstavba autobusových zastávok,
2. Lavičky a iný mestský mobiliár,
3. Drobné stavby – komunitné záhrady
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

11.4. Kompostéry
- Starosta – Ministerstvo životného prostredia SR vypísalo výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenie 1.1.1 – Podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
(kompostéry). Starosta informuje obecné zastupiteľstvo, že výzva je v sume od 80
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-

tis. Eur do 200tis. Eur, čo vysoko prevyšuje potreby obce a tak obec nemôže
žiadať sama, iba ako združenie obcí čo je veľká nevýhoda, pretože naša obec nie je
v žiadnom združení. Žiadať prostredníctvom MAS Šafrán sa to nedá. Momentálne
sa rokuje s Mikroregiónom Haľagoš alebo je možné vytvoriť združenie s obcou
Chmeľov.
Ing. Klimčo – treba žiadať o pričlenenie k Mikroregiónu Haľagoš
návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 204/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
informácie o výzve MŽP SR na kompostéry
2. schvaľuje
členstvo Obce Lipníky v Mikroregióne Haľagoš
3. poveruje
starostu obce na vybavovanie všetkej potrebnej agendy
týkajúcej sa členstva Obce Lipníky v Mikroregióne Haľagoš
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

11.5. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
- starosta podal informáciu o čoraz väčšom počte výtlkov na obecných cestách
a potrebe ich zaplátania počas nasledujúceho letného obdobia. Odhaduje potrebu
zaplátania ciest v rozsahu 100 – 200 m2. Požiadal o vyjadrenie poslancov, pretože
minuloročné opravy zo strany svojpomoci v obci neboli trvácne.
- p. Kováč M. – na viacerých miestach sa zväčšujú výtlky, je potrebné to zastaviť,
kým je to v prijateľnom rozsahu
- návrh na uznesenie:
Unesenie č. 205/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
uskutočnenie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

11.6. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2017/16
- Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie Dodatok
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-

č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2017/16 (Košišová Michaela, nájom pozemkov), keďže
po zameraní prenajímaného priestoru sa navýšila prenajímaná plocha a tiež
fakturačné údaje zo strany prenajímateľa. Rozdiel prenajatého priestoru oproti
geometrickému zameraniu je +12 m2, t. z. že celková výmera prenajímanej plochy
bude 262 m2.
k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 206/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2017/16 (Kočišová Michaela)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,
Kováč M., Miroľová V.

0
0
0

K bodu 12:
Diskusia
- bez diskusného príspevku
K bodu 13:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil
ukončené a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Miroľová V.

Overovatelia: Bc. J. Červeňaková
Ing. Klimčo Š.

zasadnutie obecného zastupiteľstva za

.................................
.................................
….............................
….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
Obce Lipníky na II. polrok 2017

Stanovisko HK k Záver.účtu Obce Lipníky
za rok 2016

Návrh Záverečného účtu Obce Lipníky za r.2016

Súpis nevymožiteľných pohľadávok

Rozpočtové opatrenia 2017/03 – 2017/05

Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek ...

Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2017/16
 Uznesenie OcZ č. 190/2017 – 206/2017
10/10

