
Zápisnica
z 30. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 03.05.2013

Prítomní:   Jozef Plančár, starosta obce
                    poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Ing. Hudáková A., Kováč M., Solej P., Miroľa J. 
Neprítomní: -
Overovatelia: Ing. Klimčo Š., Solej P.
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. Soleja P. Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.

Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š. 

                                                                                                                                   Miroľa J., Solej P., 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. 29/2013-9 – splnené 
OcZ k tomuto bodu prijíma:

Uznesenie č. 30/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
Starosta obce informoval a aktuálnom stave vo veci splnenia právoplatného rozsudku súdu. Podpísať zmluvu 
je potrebné do 9. mája 2013. V liste adresovanom COOP Jednota, s. d. sme nenavrhli splátkový kalendár. Obec 
je schopná splácať úroky mesačne do výšky 500 Eur. Informoval prítomných o stave finančných prostriedkov 
na bankových účtoch. Konštatoval, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách môžeme ešte čerpať úver max. 
do výšky 60 000 Eur. Informuje o ponukách bánk. 
Právny zástupca  nemohol  byť  prítomný  na  zasadnutí,  preto  komunikoval  s  prítomnými  zástupcami  obce 
telefonicky priamo na zasadnutí. Prítomní mu položili otázky:

1. Akým spôsobom bol vystavený list vlastníctva na budovu pre obec?
2. Môže byť obec oslobodená od súdnych trov, ktoré má zaplatiť COOP Jednote, s. d.?
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3. Čo zahŕňa čiastka 56 529 Eur, je vyčíslením súdnych trov?
4. Môžeme argumentovať, že nebola budova vedená vo vlastníctve COOP Jednoty, s. d., nemá doklad o 

zaplatení, hospodárska zmluva nie je potvrdená Zväzom spotrebných družstiev o prevode vlastníctva?

Právny zástupca odpovedal:
1. Obec vydala súpisné číslo na budovu v prospech obce a požiadala o zápis do katastra.
2. Trovy účtoval JUDr. Vaľo.
3. Suma 56 529 Eur – prepočet istiny na euro, o trovách nebolo rozhodnuté. Trovy očakávame – podľa 

úspechu. COOP Jednota, s. d. nebola v súdnom spore úplne úspešná a podľa toho sa vyčísli hodnota 
práva. Odhaduje, že obec nebude platiť, skôr COOP Jednota.

− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 30/2013-2
obecné zastupiteľstvo súhlasí
so splátkou 5 000 Eur pre COOP Jednota, s. d.
z dôvodu ich pohľadávky podľa rozsudku súdu
č. 16C299/2007

                                         Hlasovanie za predložený návrh: 5 za z 5 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š. 

                                                                                                                                   Miroľa J., Solej P., Kováč M.

− Návrh na uznesenie:
            
              Uznesenie č. 30/2013-3
              obecné zastupiteľstvo poveruje
              starostu obce, hlavného kontrolóra Ing. Pankucha Ľ., Ing. Klimča Š.,
              Ing. Hudákovú A. jednať s COOP Jednota, s. d. vo veci úpravy
              Dohody o urovnaní v rámci splnenia právoplatného a vykonateľného
              rozsudku č. 16C299/2007
              termín: 9.5.2013

                                         Hlasovanie za predložený návrh: 5 za z 5 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š. 

                                                                                                                                   Miroľa J., Solej P., 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.      .................................                                         

                        Solej P.                 .................................                                                Plančár Jozef
                                                         starosta obce

Prílohy:       
- Prezenčná listina,    
- Návrh programu zasadnutia,
- Uznesenie OcZ č. 30/2013-1  -   30/2013-3
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