Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 17.02.2016

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Čurliková V. (prítomná od
19:50 hod.)
Neprítomní:
Bc. Červeňaková J.
Ďalší prítomní: Harsághy E., hlavná kontrolórka
Vidumská K., zam. obce
Verejnosť:

Plančár J.

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Kováč M.
Ing. Klimčo Š., Dubas J.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Rozpočtové opatrenia 2015/11, 2015/12 a 2016/01
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Schválenie vykonávania aj inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky
Informácia o začatom konaní vo veci zmeny názvu zastávky ŽSR v obci Lipníky
Informácia o podaní ŽoNFP na projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ a „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy ...“
Informácia o projekte „IBV Lipníky“ (NN siete)
Návrh na zakúpenie štiepkovača /drvička konárov/ + rozpočtové opatrenie
Informácia o spore s COOP Jednota Prešov, s. d.
Zámer prenájmu priestorov predajne v budove s. č. 99 v obci Lipníky
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice
p. Kováča M. a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Dubasa J.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Za program rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.
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Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Rozpočtové opatrenia 2015/11, 2015/12 a 2016/01
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Schválenie vykonávania aj inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky
Informácia o začatom konaní vo veci zmeny názvu zastávky ŽSR v obci Lipníky
Informácia o podaní ŽoNFP na projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ a „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy ...“
Informácia o projekte „IBV Lipníky“ (NN siete)
Návrh na zakúpenie štiepkovača /drvička konárov/ + rozpočtové opatrenie
Informácia o spore s COOP Jednota Prešov, s. d.
Zámer prenájmu priestorov predajne v budove s. č. 99 v obci Lipníky
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení









uznesenie č. 49/2014-12 – pracovné stretnutie zástupcov Obce Šarišská Poruba a Obce Lipníky sa
uskutočnilo 8.4.2015 na OcÚ v Lipníkoch, pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v obci Šarišská
Poruba sa uskutočnilo dňa 26.6.2015. Zápisnica ani stanovisko obce Šarišská Poruba neboli doručené,
úloha trvá.
Dňa 9.2.2016 bola zaslaná Obecnému zastupiteľstvu Obce Šarišská Poruba žiadosť o vyjadrenie.
uznesenie č. 33/2015 – trvá (vyhotovenie GP) - splnené
uznesenie č. 55/2015 – trvá (spracovanie PHSR na r. 2016-2022)
uznesenie č. 57/2015 – trvá (spracovanie PD pre stavebné úpravy budovy MŠ a ZŠ, s. č. 15)
uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky)
uznesenie č. 88/2015 – splnené /návrh na zmenu darovacej zmluvy/
návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 91/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 3:
Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Starosta obce predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016.
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 92/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 a to:
06.04.16, 07.06.16, 24.08.16, 19.10.16, 08.12.16 vždy o 18:00 hod.
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 4:
Rozpočtové opatrenia 2015/11, 2015/12 a 2016/01
Starosta obce predložil a oboznámil prítomných s vykonanými rozpočtovými opatreniami, a to:
a) rozpočtovým opatrením č. 2015/11 zo dňa 16.12.2015 uskutočneným v súlade s § 14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z. z.,
b) rozpočtovým opatrením č. 2015/12 zo dňa 16.12.2015 uskutočneným v súlade s § 14 ods. 2
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z., schváleným starostom obce v zmysle Dodatku č. 1
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami,
c) rozpočtovým opatrením č. 2016/01 zo dňa 10.02.2016 uskutočneným v súlade s § 14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z. z.
Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k naštudovaniu.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 93/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2015/11 z 16.12.2015 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1
zák. 583/2004 Z. z., rozpočtové opatrenie č. 2015/12 z 16.12.2015 uskutočnené
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. 583/2004 Z. z. schválené starostom obce
v zmysle Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami,
rozpočtové opatrenie č. 2016/01 z 10.02.2016 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1
zák. č. 583/2004 Z. z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 5:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2015
Starosta obce predložil na prerokovanie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Lipníky za rok 2015. Konštatoval, že s obsahom správy sú poslanci oboznámení pretože im bola
zaslaná k naštudovaniu. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 94/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2015
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.
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K bodu 6:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2016.
Plán bol vyvesený od 30.12.2015 do 17.02.2016. K predloženému návrhu neboli vznesené
pripomienky ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 95/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v počte a štruktúre tém,
uvedených v časti návrhu kontrol
B. splnomocňuje
hlavnú kontrolórku obce Lipníky určovať výkon kontroly podľa schváleného
počtu, štruktúry a tém v časti návrhu kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek
Obecného zastupiteľstva Lipníky.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 7:
Schválenie vykonávania aj inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie, aby hlavná kontrolórka mohla okrem
činnosti hlavného kontrolóra vykonávať aj inú zárobkovú činnosť. K tomu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 96/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým,
aby hlavná kontrolórka Obce Lipníky p. E. Harsághy vykonávala aj inú zárobkovú činnosť
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 8:
Informácia o začatom konaní vo veci názvu zastávky ŽSR v obci Lipníky
Starosta obce informoval, že v novembri sme Obci Nemcovce zaslali žiadosť o vyjadrenie
k zmene názvu železničnej stanice v obci Lipníky z terajšieho „Nemcovce“ na nový „Lipníky“.
Obec Nemcovce nám k tomu zaslala kladné stanovisko. Následne sme zaslali žiadosť na Železnice
Slovenskej republiky. ŽSR zvolali konanie, ktoré sa uskutočnilo dnes na železničnej stanici za
účasti starostu obce Lipníky, starostu obce Nemcovce, zástupcov ŽSR a ďalších účastníkov
konania. Zmenu názvu schvaľuje Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky. V súvislosti so zmenou názvu je potrebná aj zmena grafikonu. Konanie
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v tejto veci má dlhodobejší priebeh. Svetelný nápis – názov železničnej stanice by mala
pravdepodobnej spolufinancovať obec.
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 97/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informácie o začatom konaní vo veci zmeny názvu zastávky ŽSR v obci Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 9:
Informácia o podaní ŽoNFP na projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ a „Zníženie
energetickej náročnosti obecnej budovy ...“
Starosta obce informoval prítomných, že v súvislosti s prípravou projektu „Výstavba chodníkov
v obci Lipníky“ bolo prevedené verejné obstarávanie, máme právoplatné stavebné povolenie a dňa
8.02.2016 bola odoslaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na projekt
s názvom „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“. Projekt sa rieši v rámci výzvy 13/PRV/2015,
aktivita 1.
V súvislosti s prípravou projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy
Lipníky, s využitím OZE“ informoval o uskutočnenom stavebnom konaní, spracovanej projektovej
dokumentácii, príprave verejného obstarávania a následne príprave ŽoNFP. ŽoNFP je potrebné
doručiť do 23.3.2016.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 98/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informácie o podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Výstavba
chodníkov v obci Lipníky“ v rámci výzvy 13/PRV/2015, aktivita 1 (dňa 08.02.2016)
a príprave žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej
budovy Lipníky, s využitím OZE“

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 10:
Informácia o projekte „IBV Lipníky“ (NN siete)
Starosta obce v súvislosti s projektom s názvom „IBV Lipníky“, ktorý rieši úpravu NN sietí,
rozšírenie NN sietí a odberné elektrické zariadenia v obci Lipníky informoval prítomných, že pre
tento projekt máme právoplatné územné rozhodnutie, žiadosť o stavebné povolenie je už podaná
na stavebnom úrade, realizáciu stavby prevedú elektrárne.
- návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 99/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informácie o ukončenom územnom konaní a začatí stavebného konania
pre projekt „IBV Lipníky“ , ktorý rieši úpravu NN sietí, rozšírenie NN sietí
a odberné elektrické zariadenia v obci Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
3
3
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J.

K bodu 11:
Návrh na zakúpenie štiepkovača /drvička konárov/ + rozpočtové opatrenie
Starosta obce otvoril tento bod rokovania. Keďže si zisťoval ceny a kvalitu, konštatoval, že kúpa
lacnejšieho drviča konárov je pre obec neefektívna a nerentabilná. Preto tento bol sťahuje
z rokovania.
K bodu 12:
Informácia o spore s COOP Jednota Prešov, s. d.
Starosta obce informoval o priebehu súdneho pojednávania uskutočneného dňa 21.01.2016 na
Okresnom súde v Prešove vo veci proti odporcovi – žalovanému: COOP Jednota Prešov, s. d.
o zaplatenie sumy 3.888,14 Eur s príslušenstvom.
- na zasadnutie o 19:50 hod. prichádza poslankyňa V. Čurliková
Ďalšie súdne pojednávanie bude 05.04.2016.

Uznesenie č. 100/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informácie o priebehu súdneho pojednávania zo dňa 21.01.2016
proti odporcovi – žalovanému: COOP Jednota Prešov, s. d.
o zaplatenie sumy 3.888,14 Eur s príslušenstvom
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
4
4
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Čurliková V.

Starosta obce po konzultácii s právnym zástupcom predložil na schválenie zrušiť uznesenie č.
35/2013-8 zo dňa 17.06.2013 týkajúce sa Dohody o urovnaní s COOP Jednota Prešov, s. d..
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 101/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky ruší
uznesenie OcZ č. 35/2013-8 zo dňa 17.06.2013 z dôvodu, že :
1. je v rozpore s rozhodnutím Okresného súdu v Prešove v časti ktorá sa týka úroku
2. považuje Dohodu o urovnaní zo dňa 24.06.2013 s COOP Jednota Prešov, s. d. za neplatnú
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v časti týkajúcej sa splátok úrokov z omeškania
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
4
4
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Čurliková V.

K bodu 13:
Zámer prenájmu priestorov predajne v budove s. č. 99 v obci Lipníky
Starosta obce informoval o uskutočnených rokovaniach so zástupcami COOP Jednoty Prešov, s. d.
vo veci súdneho sporu, ponuke prenájmu priestorov predajne. Zástupcovia z COOP Jednoty
Prešov, s. d. si boli pozrieť priestory predajne, spracovali si návrh potrebných úprav – rampa
v zadnej časti, výmena okien a dverí. Rozpočet potrebnej investície do budovy zatiaľ COOP
Jednota Prešov, s.d. nepredložila, pretože v prvom rade je potrebné schválenie zámeru nájmu
obecným zastupiteľstvom. Pravdepodobne bude COOP Jednota Prešov, s. d. žiadať od obce
investíciu do budovy, ktorá zabezpečí jej zhodnotenie. Ďalšie podmienky nájmu budú predmetom
ďalších rokovaní až po schválení zámeru nájmu.
Z dôvodu, že pozemok na ktorom sa budova nachádza je vo vlastníctve COOP Jednoty Prešov,
s.d., je to renomovaný predajca, obec je s ním v súdnom spore, predložil poslancom návrh
prerokovať a schváliť zámer nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., cenu nájmu vo výške 300,00 Eur/
mesiac a nájom na dobu neurčitú.
- diskusia k tomuto bodu:
- Ing. Klimčo – v prípade, že sa bude schvaľovať nájom, bude potrebné dôkladne
preveriť položky financované obcou
- p. Dubas J. – povedal, že podľa neho je to dobrý smer, zámer nájmu podporuje
a následne bude potrebné prejsť jednotlivé položky nájomnej zmluvy
- p. Plančár J. – ako hosť požiadal o udelenie súhlasu k diskusii k tomuto bodu, čo
poslanci jednohlasne odsúhlasili. Povedal, že vzhľadom k prebiehajúcemu súdnemu
sporu neodporúča spoluprácu s COOP Jednota Prešov, s. d., podľa neho Obec Lipníky
nech odkúpi pozemok od Jednoty, opraví budovu predajne aj strechu a potom prenájme
budovu
- starosta obce – informoval, že nájomné podmienky v prípade schválenia nájmu budú
prejednávané zastupiteľstvom. Na okamžitú investíciu do kúpy pozemku a opravy
budovy (včítane strechy) obec v súčasnosti nemá a postupné splácanie investície
nájmom je v súčasnej dobe výhodnejšie pre obec.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 102/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
A. schvaľuje
1. zámer nájmu prízemia budovy s. č. 99 /priestory predajne/ vo výmere 135 m2,
nachádzajúcej sa v obci Lipníky, v k. ú. Lipníky na parcele č. C KN 10/1, budova je
zapísaná na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Lipníky, Lipníky 100, IČO: 00690490 COOP
Jednote Prešov, s. d., Konštantínova 3, Prešov, IČO: 00169111 a tento nájom posudzuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p. nájmu prízemia budovy s. č. 99 /priestorov predajne/ je,
že uvedená budova je vo vlastníctve Obce Lipníky, Lipníky 100 a vlastníkom pozemku, na
ktorom sa budova nachádza je COOP Jednota Prešov, s. d. , Prešov. To odstráni budúce
možné vzájomné problémy pri prenájme budovy s. č. 99. Zároveň sa zlepší zásobovanie
obce potravinami a rozšíri ich sortiment.
2. cenu nájmu 300,00 Eur/ mesačne
3. dobu nájmu na dobu neurčitú
B. poveruje
starostu obe zverejniť zámer nájmu na úradnej tabuli a webovom sídle obce v zákonom
stanovenej lehote
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
5
4
4
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Čurliková V.

K bodu 14:
Diskusia
- starosta obce – informoval o výzve získať finančné prostriedky na kultúrne a športové akcie,
investíciu do kuchyne alebo sociálne potreby. Uvažoval žiadať finančné prostriedky na
vybavenie do kuchyne KD alebo na kultúrnu akciu pri príležitosti 25. výročia obce. Požiadal
poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
- Ing. Klimčo – podporil návrh žiadať finančné prostriedky na vybavenie do kuchyne KD
- Čurliková V. – vyjadrila sa, že vzhľadom na terajšie vybavenie kuchyne by bolo dobré
zabezpečiť nové
- Dubas J. – podporil návrh vybavenia kuchyne KD
- Plančár J. – hovorí, že zo stretnutia dôchodcov vyšlo, že po ukončení funkcie starostu nenechal
obci žiadne peniaze; na kultúrne akcie obec nemá peniaze. Keď odovzdával funkciu bolo na
účte 20 tis. Eur a k tomu 10 tis. za predaj vodárenských akcií. Do obci prišlo ďalších 11 tis.
Eur za DPH z projektu Športová a relaxačná zóna. Vytýka, že nie je zverejnená faktúra za
predaj topoľov, pýta sa kde sú peniaze.
- Starosta obce – odpovedal p. Plančárovi, že peniaze na účtoch obce boli a sú aj vrátene príjmu
za predaj akcií. Z prostriedkov rezervného fondu nemôže obec financovať bežný chod obce
ani kultúrne akcie. Finančné prostriedky z PPA na úhradu DPH týkajúcej sa projektu
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“, ktoré boli obci pripísané na bankový účet boli
hneď použité na splatenie úveru, pretože obec mala úver na prefinancovanie tohto účelu. Pred
uskutočnením predaja topoľov bolo uskutočnené verejné obstarávanie, príjem z predaja je na
účte obce a je riadne zaúčtovaný.
- Plančár J. – vytýka, že obec nevyhovela žiadostiam o dotáciu z rozpočtu obce cirkvi
- Dubas J. – obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní žiadosti o dotácie posudzovalo každú
rovnakým spôsobom
- Starosta obce – vzhľadom na zložitú finančnú situáciu v obci obecným zastupiteľstvom nebolo
žiadnemu zo žiadateľov vyhovené, tak tomu bolo aj v rokoch 2013, 2014 a 2015. Obce
poskytujú dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce na účel určený v tomto nariadení, napr. jednotlivým cirkvám poskytujú cca
sumu 100 – 200 Eur ročne. Obec Lipníky tak naposledy schválila dotáciu v súlade s VZN č.
3/2008 v roku 2012.
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K bodu 15:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a
poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Kováč M.

Overovatelia: Ing. Klimčo Š.
Dubas J.

.................................
….............................
….............................

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Rozpočtové opatrenie č. 2015/11, 2015/12, 2016/01
 Správa o činnosti HK za rok 2015
 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
 Návrh na uznesenia
 Uznesenie OcZ č. 91/2016 – 102/2016
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