Zápisnica
z 47. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 27.01.2014

Prítomní:

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

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Ing. Klimčo Š.
Kováč M., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy (kúpa pozemku)
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. Š.
Klimča a overovateľov zápisnice p. M. Kováča a p. J. Miroľu. 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. Klimčo Š.

0 proti
0 zdržali sa
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy (kúpa pozemku)
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
− uznesenie č. 46/2013-4 – splnené
− Návrh na uznesenie:
1

Uznesenie č. 47/2014
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

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

0 proti

0 zdržali sa

K bodu 3:
Prerokovanie a schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy (kúpa pozemku)
− Plančár J., starosta obce informuje prítomných, že p. Š. Kočiščin sa už stal výlučným
vlastníkom pozemkov zapísaných na LV č. 427 v podiele 1/1, k. ú. Lipníky, na ktorých obec
plánuje realizovať projekt s názvom „Športová a relaxačná zóna“. Upozornil, že do konca
týždňa je potrebné PPA doručiť zmluvu. Starosta predkladá návrh kúpnej zmluvy, ktorej
predmetom je kúpa pozemku p. č. C 409/10 o výmere 1143 m2, k. ú. Lipníky, druh – trvalé
trávnaté porasty, cena pozemku 2 €/ m2. Celková kúpna cena je vo výške 2.286,00 Eur.
Úhrada kúpnej ceny by sa realizovala z prostriedkov rezervného fondu.
− p. Kováč – prioritou sú súčasné splátky pôžičky a úrokov
− Ing. Klimčo – navrhuje riešiť prefinancovanie pozemku
− Plančár Jozef, starosta obce navrhuje, aby sa dnešné obecné zastupiteľstvo prerušilo a odročilo
na 29.01.2014 o 19:00 hod., navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v znení:
Uznesenie č. 47/2014-1
obecné zastupiteľstvo
1. prerušuje
47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipníkoch,
konané dňa 27.01.2014
2. určuje,
že 47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipníkoch bude
pokračovať dňa 29.01.2014 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce

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

0 proti

0 zdržali sa

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

Ing. Klimčo Š. .................................

….................................
Jozef Plančár
starosta obce
Overovatelia: Kováč M. .................................
Miroľa J.

….............................

Prílohy:
−
−
−
−
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