
Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-1

 
    
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
     návrh mimosúdnej dohody (v právnej veci COOP Jednota Prešov, s. d. proti Obec Lipníky           
     o zaplatenie, Sp.zn. 16C/299/07)  
 
    

v Lipníkoch, 23.02.2012

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-2

 
    
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    

1. poskytnutie dotácie na rok 2012 pre TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky
na účel: zabezpečenie športového – futbalového A-mužstva a mužstva dorastu,
prevádzka futbalového klubu, zápasov, bufetu, dopravy a občerstvenia, 
vo výške 3 200 Eur

2. poskytnutie dotácie na rok 2012 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Kapušany
na účel: rôzne aktivity pre deti a mládež počas roka, vo výške 200 Eur

3. poskytnutie dotácie na rok 2012 pre Evanjelickú cirkev a. v. Nemcovce 
na účel: rôzne akcie - súťaže spevokolov, dni mládeže Sigord, seniorátne 
dni, futbalový a volejbalový turnaj, vianočná a veľkonočná besiedka, 

                 Dávidova harfa, Misijné dni Liptovský Mikuláš, každotýždenné stretnutia deti,  mládeže, 
                 žien a iné; vo výške 200 Eur

v Lipníkoch, 23.02.2012

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-3

 
    
     Obecné zastupiteľstvo súhlasí
     s výberom audítora na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky – Ing. Lipka Marek, Tulčík 289

v Lipníkoch, 23.02.2012

Plančár Jozef 
starosta obce



Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-4

 
    
     Obecné zastupiteľstvo súhlasí
     s podaním žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obcí na zateplenie krovu budovy MŠ a ZŠ 

v Lipníkoch, 23.02.2012

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-5

 
    
     Obecné zastupiteľstvo   
          1.  schvaľuje
               poskytnutie finančného príspevku pre žiakov Základnej školy v Lipníkoch – pri nástupe    
               do 1. ročníka vo výške 100 Eur

    2. ruší 
              uznesenie č. 22/2009-13 zo dňa 14.12.2009   

v Lipníkoch, 23.02.2012

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-6

 
    
     Obecné zastupiteľstvo ukladá
     vykonať kontrolu čerpania dotácii poskytnutých v r. 2011u prijímateľov dotácie                           
     TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky, Rímskokatolícka cirkev farnosť Kapušany,                      
     Evanjelická cirkev a.v. Nemcovce  
           zodpovedný: Ing. Pankuch, hlavný kontrolór 

v Lipníkoch, 23.02.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 13. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012

č. 13/2012-7

 
    
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
     predajný čas pre firmu Javolko, s.r.o., Lipníky 198

v Lipníkoch, 23.02.2012 

Plančár Jozef
starosta obce


