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Uznesenia zo 16. riadneho plenárneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 6. marca 2014
Program :
1.

Otvorenie

2.

Interpelácie

3.

Kontrola plnenia uznesení a úloh

4.

Vypísanie termínu voľby hlavného kontrolóra obce Lipové

5.

Schválenie VZN obce Lipové o odpadoch

6.

Schválenie VZN obce Lipové o vyhradení plôch na vylepenie plagátov pre volebnú
kampaň do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014

7.

Plán činnosti kultúrnej komisie na rok 2014

8.

Informačno – organizačné záležitosti
a.) Program odpadového hospodárstva obce Lipové,
b.) Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
c.) Elektronická schránka obce Lipové v zmysle zákona 305/2013 Z.z. (zákon
o e-Governmente)
d.) Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie – podanie informácie

9.

Diskusia

10. Schválenie uznesení
11. Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:

k bodu č. 4.)

UZNESENIE č. 78-16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom:
A.) určuje termín voľby hlavného kontrolóra obce Lipové na deň 16. apríla 2014
B.) určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Lipové na 0,10 z plného fondu PD
Hlasovanie:

k bodu č.5.)

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -
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UZNESENIE č. 79-16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje upravený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2014 Obce Lipové o odpadoch. Nariaďuje starostovi obce všeobecne záväzné
nariadenie zverejniť v obci obvyklým spôsobom a riadiť sa ním.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

k bodu č. 6.)

UZNESENIE č. 80-16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2014 Obce Lipové pri uplatňovaní zákona NR SR č. 331/2003 o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov - vyhradenie plôch na vylepovanie volebných plagátov pre
volebnú kampaň v roku 2014, bez pripomienok. Nariaďuje starostovi obce všeobecne záväzné
nariadenie zverejniť v obci obvyklým spôsobom a riadiť sa ním.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

k bodu č. 7.)

UZNESENIE č. 81-16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie bez pripomienok na vedomie Plán činnosti kultúrnej
komisie na rok 2014.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

k bodu č. 8.a.)

UZNESENIE č. 82-16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie bez pripomienok Program odpadového
hospodárstva obce Lipové na rok 2011 – 2015.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: -

Zdržal sa: -

V Lipovom, dňa 6. marca 2014

Jozef P a s t í r v.r.
starosta obce

