Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 13.11.2017

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Kováč M., Miroľová V.
Neprítomní:
poslanci – Dubas J., Bc. Červeňaková J., Harsághy E.,hl.kontrolórka
Ďalší prítomní: Verejnosť:
Zapisovateľ:
Overovatelia:

Miroľová V.
Kováč M., Ing. Klimčo Š.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre opatrenie 7-Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4.- Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
3. Záver

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

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Miroľová V.

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre opatrenie 7-Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4.- Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
3. Záver
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K bodu 2:
Prerokovanie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre opatrenie 7-Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4.- Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Starosta informoval poslancov, že znova vyšla nová výzva č. 22/PRV/2017, v ktorej môžeme
znovu podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“. Celková suma na konkrétnom
podopatrení však bola znížená na polovicu t. j. z 200 tis. € na 100 tis. €. Je preto potrebné
rozdeliť pôvodný projekt a musia byť zachované prvky zelenej infraštruktúry a ostatné zdroje
energií (slnečné kolektory). Uviedol, že aj po prerozdelení a nutnosti zachovania vyššie
uvedeného bude potrebná spoluúčasť obce vo výške cca 25%.
- p. poslanec M. Kováč – pýta sa či má obec finančné prostriedky na spolufinancovanie
- starosta obce – odpovedal, že v súčasnosti má na spolufinancovanie
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2152017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ v rámci výzvy č.
22/PRV/2017 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

K bodu 3:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil
ukončené a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Miroľová V.

Overovatelia: Kováč M.
Ing. Kličmo Š.

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Miroľová V.

zasadnutie obecného zastupiteľstva za

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Uznesenie OcZ č. 215/2017
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