
Zápisnica
z 48. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 06.02.2014

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

Zapisovateľ:        Ing. Ircha M.
Overovateľ:         Kováč M., Solej P.

Návrh programu:
1.  Otvorenie zasadnutia
2.  Kontrola prijatých uznesení
3.  Kúpa pozemku p. č. C KN 405/3 a C KN 409/9 k. ú. Lipníky
4.  Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
5.  Diskusia
6.  Záver 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice p. Ing. M. 
Irchu a overovateľov zápisnice p. M. Kováča a p. P. Soleja. Starosta obce konštatoval, že počet 
prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Za program rokovania bolo hlasované: 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                 Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

        0 proti      
        0 zdržali sa

Schválený program rokovania: 
1.  Otvorenie zasadnutia
2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Kúpa pozemku p. č. C KN 405/3 a C KN 409/9 k. ú. Lipníky
4.   Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
5.   Diskusia
6.   Záver 

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
− Návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 48/2014-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

               Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                   Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

     0 proti            0 zdržali sa

K bodu  3:
Kúpa pozemku p. č. C KN 405/3 a C KN 409/9 k. ú. Lipníky
− Plančár  J.,  starosta  obce  informuje  prítomných  o  zmene  vo  veci  kúpy pozemku.  Vlastník 

pozemkov p.  Š. Kočiščin už nesúhlasí s odpredajom časti pozemku o výmere 1143 m2, ale trvá 
na odpredaji všetkých pozemkov zapísaných na LV č. 427, register „C“ – p. č. 405/3 o výmere 
517 m2, druh pozemku vodné plochy a p. č. 409/9 o výmere 10080 m2, druh pozemku trvalé 
trávne porasty, v podiele 1/1, k. ú. Lipníky v celkovej cene 6.000,00 Eur. 
Starosta obce navrhol, aby sa kúpna cena na základe kúpnej zmluvy uhradila v splátkach, prvá 
splátka  vo  výške  2.500,00  Eur  do  3  dní  odo dňa  podpisu  zmluvy,  zostatok  3.500,00  Eur 
v  lehote  do 31.10.2014.  Úhradu kúpnej  ceny je  možné  realizovať  poštovou poukážkou na 
adresu predávajúceho. Zákaz v zmysle zákona č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti v 
platnom znení sa na platbu poštovou poukážkou nevzťahuje.

− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 48/2014-2
obecné zastupiteľstvo ruší
a) uznesenie OcZ č. 47/2014-2 zo dňa 29.01.2014
b) uznesenie OcZ č. 47/2014-3 zo dňa 29.01.2014

             Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                   Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

     0 proti            0 zdržali sa

Uznesenie č. 48/2014-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Odkúpenie nehnuteľností  - pozemkov v katastrálnom území Lipníky, 

                 v obci Lipníky, okres Prešov, zapísaných na LV č. 427 v celkovej cene 6000 Eur:
    p. č. C KN 405/3 o výmere 517 m2, druh pozemku, vodné plochy, v podiele 1/1,
    p. č. C KN 409/9 o výmere 10080 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, v podiele 1/1.
2. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční poštovou poukážkou na adresu predávajúceho
    v splátkach: prvá splátka vo výške 2500 Eur do 3 dní odo dňa podpisu zmluvy, 
    zostatok 3500 Eur v lehote do 31.10.2014.
3. Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov uvedených v bode 1., uzatvorenou medzi Štefanom
    Kočiščinom, rod. Kočiščinom ako predávajúcim a Obcou Lipníky ako kupujúcim.

  
        Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  

                                                                                   Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.
     0 proti            0 zdržali sa

Uznesenie č. 48/2014-4
obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností a na zabezpečenie zverejnenia kúpnej zmluvy

       Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                   Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

     0 proti            0 zdržali sa
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K bodu  4:
Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
V súvislosti so schválením kúpnej zmluvy starosta obce predložil návrh na použitie prostriedkov 
rezervného fondu na obstaranie majetku – kúpu pozemkov parcelné číslo C KN 405/3 a C KN 
409/9, k. ú. Lipníky v čiastke 2.500,00 Eur. Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie 
v znení:

Uznesenie č. 48/2014-5
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške prvej splátky, t. j. 2.500,-- Eur na obstaranie majetku-
kúpu pozemku na základe Kúpnej zmluvy (p. č. C KN 405/3, 409/9 k. ú. Lipníky)

       Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                   Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

     0 proti            0 zdržali sa

K bodu 5:
Diskusia
- bez diskusného príspevku

K bodu 6:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval 
prítomným za účasť.

Zapísal:    Ing. Ircha M.  .................................

       

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

Overovatelia: Kováč M.   .................................

                       Solej P.      ….............................            

              

Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia 
− Stanovisko Finančného riaditeľstva SR k platbe

vykonanej poštovou poukážkou
− Uznesenie OcZ č. 48/2014-1   -   48/2013-5
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