Obec Lipníky
Lipníky 100
082 12 Kapušany

PO ZVÁNKA
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipníkoch, ktoré sa uskutoční dňa
15.12.2020 (utorok) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
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Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Rozpočtové opatrenia
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2019 a o overení Výročnej správy za rok
2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
Návrh VZN č. .../2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipníky
Návrh VZN č. .../2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Lipníky
Návrh VZN č. .../2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
Zámer Obce Lipníky prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (COOP Jednota
Prešov, s.d.) - schválenie
Zámer Obce Lipníky previesť vlastníctvo majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
(novovytvorená parcela parc. č. KN C 131/2 o výmere 84 m2 , ktorá vznikne odčlenením z pozemku
parc. č. KN E 1112/12 o výmere 5228 m2)- schválenie
Spoločný obecný úrad Kapušany (stavebný úrad) - zmena zmluvy
Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke „Lipníky pizza bar“ NIKÉ, spol. s r.o., Bratislava
Žiadosť o odpredaj parcely KN E 794/4 k. ú. Lipníky
Rôzne
Diskusia
Záver

v Lipníkoch, 10.12.2020
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Z dôvodu pandemickej situácie je zasadnutie obecného zastupiteľstva bez účasti verejnosti.
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