Zápisnica
z 52. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 19.05.2014

Prítomní:

Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – , Solej P., Miroľa J., Kováč M
Neprítomní:
Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha M.
Ďalší prítomní: Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Kováč M.
Solej P., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie prijatia úverov na predfinancovanie projektov:
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“, „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
4. Prerokovanie a schválenie návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného
bremena) s Východoslovenská distribučná, a. s. Košice v zastúpení na základe plnomocenstva
ENERPRO, s.r.o. Košice (ako oprávnený)
5. Prerokovanie a schválenie návrhu Zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových
priestorov (WI-NET)
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice p. M. Kováča
a overovateľov zápisnice p. P. Soleja a p. J. Miroľu. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za navrhovaný program rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Kováč M.,

0 proti

0 zdržali sa

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie prijatia úverov na predfinancovanie projektov:
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“, „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
4. Prerokovanie a schválenie návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného
bremena) s Východoslovenská distribučná, a. s. Košice v zastúpení na základe plnomocenstva
ENERPRO, s.r.o. Košice (ako oprávnený)
5. Prerokovanie a schválenie návrhu Zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových
6. priestorov (WI-NET)
7. Rôzne
8. Diskusia
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K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 3/2011-9 – plní sa, úloha trvalá
− uznesenie č. 49/2014-12 – trvá
− uznesenie č. 50/2014-2 - splnené
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 52/2014-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Kováč M.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 3:
Prerokovanie a schválenie prijatia úverov na predfinancovanie projektov:
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“, „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
− v súvislosti so zámerom čerpania úveru oboznámil starosta o stave exekučného konania (jeho
začiatku) a odpoveďou na doručené exekučné oznámenie zo dňa 14.05.2014.
− starosta informoval prítomných o spôsobe financovania predmetných projektov. Projekty je
potrebné uhradiť a následne podať žiadosti o platbu formou refundácie. Predfinancovanie
projektov navrhol formou úverom. Úvery sú potrebné v čiastke 85 489,83 Eur na projekt
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ a v čiastke 24.753,75 Eur na projekt „Výstavba
verejného priestranstva v obci Lipníky. Tieto čiastky zahŕňajú výšku nenávratného finančného
príspevku a výšku financovania DPH. Ďalej informoval o predpokladanej výške bankových
poplatkov za poskytnutie úveru, t. j. cca 124 € a cca 428 €, predpokladaná mesačná úroková
sadzba pri úveroch splatných do 12. mesiacov vo výške cca 2,1%.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 52/2014-2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podanie žiadostí o úver vo výške 24 753,75 Eur pre
projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
a podanie žiadostí o úver vo výške 85 489,83 Eur pre
projekt „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
vo VÚB
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Kováč M.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 4:
Prerokovanie a schválenie návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení
vecného bremena) s Východoslovenská distribučná, a.s . Košice v zastúpení na základe
plnomocenstva ENERPRO, s.r.o. Košice (ako oprávnený)
− starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh zmluvy, ktorá je z dôvodu výstavby
nadzemného elektrického vedenia a príslušenstva na pozemku E KN p. č. 791/1, k. ú. Lipníky
vo vlastníctve Obce Lipníky. Predložený návrh zmluvy OcZ prerokovalo.
− návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 52/2014-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení
vecného bremena) s Východoslovenská distribučná, a.s . Košice
v zastúpení na základe plnomocenstva ENERPRO, s.r.o. Košice
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Kováč M.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 5:
Prerokovanie a schválenie návrhu Zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti a nájme
nebytových priestorov (WI-NET)
− starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh zmluvy, ktorej predmetom je
prenájom vyhradenej časti komína, na streche budovy s. č. 100 pre umiestnenie
telekomunikačného zariadenia (internet). Predložený návrh zmluvy OcZ prerokovalo.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 52/2014-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh Zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových
priestorov s nájomcom WI-NET s.r.o., Raslavice
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Kováč M.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 6:
Rôzne
− starosta obce informoval o súdnom spore
K bodu 7:
Diskusia
− p. Miroľa – pýta sa starostu, aký je stav s pozemkom p. Máthé
− starosta odpovedá – pracuje na tom, ešte musí preveriť katastrálne mapy
K bodu 8:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.
Zapísal: Kováč M. .................................

Overovatelia: Solej P.

….............................

Miroľa J.

….................................
Jozef Plančár
starosta obce

….............................

Prílohy:
−
−
−
−
−

Prezenčná listina
Návrh programu zasadnutia
Uznesenie OcZ č. 52/2014-1 - 52/2014-4
Návrh zmluvy – ENERPRO, s.r.o. Košice
Návrh zmluvy – WI-NET s.r.o., Raslavice
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