
Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-1

 
     

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na rok 2013

       

 

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-2

 

    
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

         Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012

V Lipníkoch, 12.12.2012

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-3

 
    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prevod prostriedkov rezervného fondu a ich použitie na úhradu projektovej dokumentácie 
na stavbu: Odvodnenie a výstavba priepustu okolo železničnej trate Obec Lipníky vo výške 
3 950,08 Eur

 
 

v Lipníkoch, 12.12.2012

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-4

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2012/3

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-5

      Obecné zastupiteľstvo  
                                         

A. Berie na vedomie
  1.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015 

                  a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
            2.  Rozpočet na roky 2014, 2015 a programový rozpočet na roky 2014, 2015

B. Schvaľuje
                 Rozpočet obce na rok 2013 a programový rozpočet na rok 2013

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-6

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu návrhu VZN č. 1/2012 – vypustiť § 21 Smetné nádoby z článku IX. VZN č. 1/2012

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-7

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady na území obce Lipníky

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-8

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-9

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Lipníky

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-10

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu návrhu VZN č. 4/2012 – doplniť do § 4 bod 10. Smetné nádoby v znení
             10. Smetné nádoby:
                   a) životnosť 110 l nádoby sa stanovuje na dobu 10 rokov
       b) výmena smetnej nádoby po dobe životnosti, t. j. po 10 rokoch – zdarma

       c) výmena smetnej nádoby v lehote menej ako 10 rokov – poplatok v plnej 
                  výške nákupnej ceny smetnej nádoby
      d) Dve smetné nádoby môže mať domácnosť s počtom osôb 6 a viac

v Lipníkoch, 12.12.2012  

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-11

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 4/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-12

Obecné zastupiteľstvo súhlasí
so spracovaním projektovej dokumentácie na projekt „Úprava verejného priestranstva pri kostole   
a dome smútku v obci Lipníky“
   

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-13

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podanie žiadosti o NFP na projekt „Úprava verejného priestranstva pri kostole a dome smútku 
v obci Lipníky“ z PRV SR 2007-2013, v rámci opatrenia 4.1. Implementácia integrovaných stratégií
rozvoja územia pre opatrenie 3.4.2 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie obecného zastupiteľstva
 obce Lipníky

z 23. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

č. 23/2012-14

Obecné zastupiteľstvo volí
p. Majirskú Ľudmilu za člena finančnej komisie

v Lipníkoch, 12.12.2012 

Plančár Jozef
starosta obce
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