
Zápisnica
z 31. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 10.05.2013

Prítomní:   Jozef Plančár, starosta obce
                    poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Ing. Hudáková A., Kováč M.                                     
Neprítomní: Solej P., Miroľa J. 
Overovatelia: Ing. Klimčo Š., Kováč M.
Zapisovateľ:  Ing. Hudáková A.

Návrh programu:    
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
4. Diskusia
5. Záver

 
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár.  Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Hudákovú 
A. a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Kováča M. Starosta obce konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.

              Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š., 

                                                                                                                                   Kováč M.

K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 15/2012-5 – trvá
− uznesenie č. 3/2011-9   - plní sa, úloha trvalá
− uznesenie č. 29/2013-3 – trvá
− uznesenie č. 29/2013-7 – trvá 
− uznesenie č. 29/2013-8 – trvá
− uznesenie č. 30/2013-2 – splnené
− uznesenie č. 30/2013-3 – splnené
OcZ k tomuto bodu prijíma:

Uznesenie č. 31/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
Starosta obce informoval o priebehu rokovania s predsedom COOP Jednota, s. d. Prešov. Rokovanie 
prebehlo pokojne a ústretovo. Obec žiadala o zvýhodnenie podmienok riešenia pohľadávok. Predseda 
COOP Jednota, s. d. prisľúbil, že do konca mesiaca nebude exekučné konanie a odporúčal obci podať 
žiadosť. 
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Starosta obce navrhol, aby obec požiadala COOP Jednota, s. d. Prešov o úpravu podmienok dohody. 
Prítomní navrhli text žiadosti o úpravu podmienok dohody:

Úvod: …......
Text:  Splácanie úrokov v uvedenej výške je pre obec z finančného hľadiska likvidačné. Starosta obce 
a poverení zástupcovia obce sa dňa 9.5.2013 v tejto veci stretli s p. predsedom Ing. Plučinským.
          V zmysle uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o úpravu podmienok dohody vzhľadom na 
finančné možnosti obce takto:
− Splatenie istiny vo výške 46 471,48 Eur najneskôr do 30.08.2013.
− Úroky z omeškania splácať vo výške 500 Eur mesačne až do vyrovnania.
        Našou snahou a ochotou je Vašu pohľadávku vyrovnať.  Dňa 6. mája 2013 bola uhradená čiastka 
5 000 Eur na účet COOP Jednota, s. d. Prešov na účet č. 116572/0200 pod VS: 690490.
Záver: …........

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 31/2013-2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. text žiadosti adresovanej COOP Jednota, s. d. Prešov 

                 vo veci úpravy podmienok Dohody o úrovnaní

                                         Hlasovanie za predložený návrh: 3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š., 

                                                                                                                                   Kováč M.

K bodu 4:
Diskusia
− bez diskusného príspevku

K bodu 5:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Ing. Hudáková A.         .................................                                         

Overovatelia:  Ing. Klimčo Š.      .................................                                         

                        Kováč M.             .................................                                      Plančár Jozef
                                                         starosta obce

Prílohy:       
- Prezenčná listina,    
- Návrh programu zasadnutia,
- Uznesenie OcZ č. 31/2013-1  -   31/2013-2
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