
Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-1

 
     

   Obecné zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení
b) ruší uznesenie č. 15/2012-5 zo dňa 29.6.2012

 

 

       v Lipníkoch, 17.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-2

 
     

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 

         použitie rezervného fondu vo výške 415,40 Eur na obstaranie majetku – plynového bojleru do 
         MŠ

 

 

       v Lipníkoch, 17.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce           



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-3

 
     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 

         stanovisko hlavného kontrolóra zo dňa 11.6.2013 

         v Lipníkoch, 17.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-4

 
     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 

         stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
         financovania zo dňa 14.06.2013

         v Lipníkoch, 17.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-6

 
     

Obecné zastupiteľstvo súhlasí
 

         s vydaním súhlasného stanoviska k projektu pre územné rozhodnutie pre stavbu „Komplexná 
         služba elektronického výberu mýta v SR Brána P18 - Lipníky

         v Lipníkoch, 17.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-7

 
     

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 

         zvolať zhromaždenie obyvateľov obce
         termín: 22.6.2013 o 19.00 hod.
         program:    1. Otvorenie
                            2. Informovanie o súdnom rozhodnutí vo veci súdneho sporu s COOP Jednota, s. d. 
                                Prešov
                            3. Správa hlavného kontrolóra obce
                            4. Diskusia
                            5. Záver 

         v Lipníkoch, 17.06.2013

Plančár Jozef
starosta obce



Uznesenie
 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky

z 35. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 17.06.2013

č. 35/2013-8

 
     

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 

         podpísanie Dohody o urovnaní s COOP Jednota Prešov, s. d., zo dňa 24.6.2013

         v Lipníkoch, 17.06.2013

Jozef Plančár 
starosta obce


