
Zápisnica
z 22. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 29.10.2012

Prítomní:   Jozef Plančár, starosta obce
                    poslanci podľa prezenčnej listiny - 5 z 5 poslancov OcZ,
                    hlavný kontrolór Ing. Pankuch
                    hostia: -
                       
Neprítomní: -
Overovatelia: Kováč M., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.

Návrh programu:
      1.   Otvorenie zasadnutia

2. Prenájom cisterny, prenájom kultúrneho domu, prenájom pozemkov
3. Diskusia
4. Záver 

 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár.  Určil zapisovateľa zápisnice
Ing. Hudákovú A. a overovateľov zápisnice p. Kováč M. a Soleja P.  Starosta obce konštatuje, 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., Kováč M.,
                                                                                                                    Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P.
                                                                                                            
K bodu  2:
Prenájom cisterny, prenájom kultúrneho domu, prenájom pozemkov
− Starosta obce informuje prítomných poslancov, že firma GMT projekt, spol s r. o. , Bardejov

na základe ústnej žiadosti požiadala obec o prenájom pozemkov, prenájom cisterny a prenájom 
priestorov kultúrneho domu. 
1.) Firma požaduje prenájom cisterny na účely odstraňovania nečistôt z miestnych  
     komunikácii. Cisterna im bola poskytnutá od 21.9.2012. Nájom požadujú do 20.12.2012.
     Starosta obce upozorňuje, že je potrebné určiť výšku nájomného za prenájom cisterny a  
     zároveň navrhol nájomné vo výške 86 Eur/ deň. 
     Za návrh výšky nájomného 86 Eur/ deň bolo hlasované:

 hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov:
                              Ing. Hudáková A., Kováč M.,

                                                                                                             Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P.

     Na základe schváleného nájmu starosta obce predložil a prečítal návrh Zmluvy o nájme  
     hnuteľných vecí pre nájomcu GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov.
     Za predložený návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí - na prenájom cisterny Škoda 706 
     CAS 25, na dobu určitú do 20.12.2012 bolo hlasované.

 Hlasovanie: 5 za zo 5 prítomných poslancov: 
                                       Ing. Hudáková A., Kováč M., 

                                    Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P.
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            Uznesenie č. 22/2012-1
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. výšku nájomného 86 Eur/ deň za prenájom cisterny 

ŠKODA 706 CAS 25 na účely odstraňovania nečistôt 
z miestnych komunikácii pre nájomcu GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov

2. návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí pre nájomcu
GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov

       2.) Firma požaduje prenájom priestorov kultúrneho domu – kuchyňa, sála, sociálne zariadenia 
            na dobu určitú do 20.12.2012. Priestory kultúrneho domu im boli poskytnuté od 22.8.2012.

      Starosta obce upozorňuje, že je potrebné určiť výšku nájomného za prenájom priestorov 
      kultúrneho domu – kuchyňa, sála, sociálne zariadenia a zároveň navrhol nájomné vo výške 
      100 Eur/ deň. 
      Za návrh výšky nájomného 100 Eur/ deň bolo hlasované:

 hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov:
                              Ing. Hudáková A., Kováč M.,

                                                                                                    Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P.
      
      Na základe schváleného nájmu starosta obce predložil a prečítal návrh Zmluvy o nájme  
     nehnuteľností pre nájomcu GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov.
     Za predložený návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí - na prenájom priestorov kultúrneho 
     domu – kuchyňa, sála, sociálne zariadenia, na dobu určitú do 20.12.2012 bolo hlasované.

             
 hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov:

                              Ing. Hudáková A., Kováč M.,
                                                                                                    Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P.
      
      Uznesenie č. 22/2012-2

obecné zastupiteľstvo schvaľuje
            1.   výšku nájomného 100 Eur/ deň za prenájom priestorov kultúrneho 
                  domu – kuchyňa, sála, sociálne zariadenia pre nájomcu
                  GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov

2.  návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti pre nájomcu 
     GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov na prenájom priestorov 
     kultúrneho domu

      3.)  Firma požaduje prenájom pozemkov – časť pozemku parc. č. 225 o výmere 3270 m2 a 
            pozemku p.č. 2 o výmere 472 m2 zapísaných na LV č. 1 k.ú. Lipníky. Celková výmera  
            prenajímanej plochy je 3742 m2. Prenájom požaduje na účely skládky stavebného 
            materiálu, na dobu určitú do 30.12.2012. Pozemky im boli poskytnuté od 1.8.2012.
            Starosta obce konštatuje, že výška nájomného za pozemok bude určená podľa § 2 VZN č. 
            2/2009 o výške nájomného pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Lipníky. Pre 
            podnikateľské subjekty je určená vo výške 3,30 Eur/ m2 ročne.
            Starosta obce predložil a prečítal návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

      Za schválenie prenájmu a predložený návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti- na prenájom  
      pozemkov – časť pozemku p.č. 225  o výmere 3270 m2 a pozemku p.č. 2 o výmere 472 m2 
      (celková výmera prenajímanej plochy 3 742 m2) pre nájomcu GMT projekt, spol. s r. o.,  
      Bardejov, na dobu určitú do 30.12.2012 bolo hlasované.

 hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov:
                              Ing. Hudáková A., Kováč M.,

                                                                                                          Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P
           
            Uznesenie č. 22/2012-3

obecné zastupiteľstvo schvaľuje
             1.   prenájom pozemkov na účely skládky stavebného materiálu
                   pre nájomcu GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov
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2.  návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti pre nájomcu 
     GMT projekt, spol. s r. o., Bardejov na prenájom pozemkov
     - časť pozemku parc. č. 225 o výmere 3270 m2 a pozemku
     p.č. 2 o výmere 472 m2 zapísaných na LV č. 1 k.ú. Lipníky

                (výmera prenajímanej plochy celkom – 3742 m2)

K bodu 3:
Diskusia 
− bez diskusných príspevkov

        

K bodu 4:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Ing. Hudáková A.           .................................

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

                        Solej P.                 .................................

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− uznesenie OcZ č. 22/2012-1  -   22/2012-3
− počet strán zápisnice: 3
− návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí
− návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti (KD)
− návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti (pozemky)
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