
Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-1

 
     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 

          kontrolu plnenia prijatých uznesení
 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-2

 
     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 

          žiadosť p. Máthéovej E., p. Kaščáka P. o výmenu pozemkov
 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-3

 
     

Obecné zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie odpoveď COOP Jednoty, s. d.,
2. odkladá prejednávanie Dohody o urovnaní po stretnutí s právnym zástupcom

 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-4

 
     

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 

          úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/01
 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-5

 
     

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 

          použitie rezervného fondu vo výške 1 000 Eur na obstaranie dlhodobého majetku – 2 ks
          krovinorezov

 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-6

 
     

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
 

          poskytnutie finančnej dotácie pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území 
          obce Lipníky v centrách voľného času

 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-7

 
     

Obecné zastupiteľstvo súhlasí
 

          s odkladom prejednávania žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce 
 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-8

 
     

Obecné zastupiteľstvo 
 

          odkladá prejednávanie prevádzkovania školského klubu detí
 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-9

 
     

Obecné zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie vyúčtovanie projektu „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“ a schválené 
žiadosti o platbu

2. poveruje starostu obce rokovaním s dodávateľom stavby vo veci doriešenia neoprávnených 
výdavkov 462,22 € v projekte

 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-10

 
     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 

          úpravu rozpočtu r. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2012/4
 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 29. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

č. 29/2013-11

 
     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 

1. počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ Lipníky,
2. informácie týkajúce sa projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“

 

 

       v Lipníkoch, 26.04.2013

Plančár Jozef
starosta obce           


