
Zápisnica
z 21. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 25.10.2012

Prítomní:   Jozef Plančár, starosta obce
                    poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
                    hostia: -
                       
Neprítomní: Solej P., hlavný kontrolór Ing. Pankuch
Overovatelia: Kováč M., Ing. Klimčo Š.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.

Návrh programu:
      1.   Otvorenie zasadnutia

2. Žiadosť p. Máthého M. o prenájom pozemku
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 Ing. Klimča Š. Starosta obce 
konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Prečítal návrh programu zasadnutia. 
Zároveň navrhol doplniť ako bod programu č. 2. Žiadosť p. Máthého o súhlasné stanovisko 
k terénnym úpravám na parcele č. 225 v obci Lipníky, body programu 2. - 4. označiť ako 3. - 5.
Za schválenie programu zasadnutia po zmene bolo hlasované.

Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov:  
                                                                                                          Ing. Hudáková A., Kováč M.,
                                                                                                          Ing. Klimčo Š., Miroľa J.
                                                                                                    
K bodu  2:
Žiadosť p. Máthého o súhlasné stanovisko k terénnym úpravám na parcele č. 225 v obci 
Lipníky
− Starosta obce prečítal žiadosť p. Máthého zo dňa 16.10.2012, ktorou žiada obec o súhlasné 

stanovisko k zvýšenému násypu v päte svahu na parcele 225 k.ú. Lipníky
− prerokovanie žiadosti
− hlasovanie za súhlas k prevedeným terénnym úpravám – zvýšenému násypu v päte svahu na 

parcele č. 225 k.ú. Lipníky
 Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov: 
                                          Ing. Hudáková A., Kováč M.,

               Ing. Klimčo Š., Miroľa J.

       
            Uznesenie č. 21/2012-1

obecné zastupiteľstvo súhlasí
s prevedenými terénnymi úpravami – zvýšeným násypom

            v päte svahu na parcele č. 225 k. ú. Lipníky 
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K bodu 3:
Žiadosť p. Máthého M. o prenájom pozemku
− Starosta obce informuje o žiadosti p. Máthého Mareka na prenájom pozemku parcelné číslo 

225 k. ú. Lipníky o výmere 20 m2 na nepodnikateľské účely – konkrétne na manipuláciu pri 
výstavbe plánovanej skladovej haly, na dobu do 31.12.2013; žiadosť s geometrickým plánom 
bola každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručená na preštudovanie.
Poslancom obecného zastupiteľstva predložil aj projektovú dokumentáciu p. Máthého 
k nahliadnutiu. 

− prerokovanie žiadosti
− hlasovanie za schválenie prenájmu časti pozemku p. č. 225 k. ú. Lipníky o výmere 20 m2, na 

nepodnikateľské účely – manipulácia pri výstavbe plánovanej skladovej haly, ktorá je 
zaznačená v geometrickom pláne, na dobu určitú do 31.12.2013, výška nájmu v zmysle VZN 
2/2009 je 2 Eur/m2 

 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov: 
                                                                                      Ing. Hudáková A., Kováč M.,

                Ing. Klimčo Š., Miroľa J.

       
    Uznesenie č. 21/2012-2

          obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          prenájom časti pozemku p. č. 225 k. ú. Lipníky v rozsahu uvedenom 
          v geometrickom pláne, na nepodnikateľské účely – manipuláciu
          pri výstavbe plánovanej skladovej haly, o výmere 20 m2, na dobu 
          určitú do 31.12.2013, výška nájmu 2 Eur/m2

− starosta obce na základe schváleného prenájmu časti pozemku predložil a prečítal návrh 
Nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 2012/1 pre nájomcu p. Máthého Mareka, 
Lipníky-Taľka 89; návrh zmluvy bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený 
na preštudovanie. 

− Ing. Klimčo – navrhol, aby p. Máthé zaplatil nájom vo výške 40 € do 7 dní od podpísania 
nájomnej zmluvy

− za predložený návrh Nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 2012/1 bolo hlasované
 hlasovanie: 
4 za zo 4 prítomných poslancov:    
                                               Ing. Hudáková A., Kováč M.,
                                               Ing. Klimčo Š., Miroľa J.

                                             
          Uznesenie č. 21/2012-3
          obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          Nájomnú zmluvu o dočasnom užívaní pozemku
          č. 2012/1 pre nájomcu: Marek Máthé, Lipníky-Taľka 89

         

K bodu 4:
Diskusia
− bez diskusných príspevkov

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

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

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

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− uznesenie OcZ č. 21/2012-1  -   21/2012-3
− počet strán zápisnice: 3
− fotokópia žiadosti o súhlasné stanovisko k terénnym

úpravám
− originál žiadosti o nájom pozemku s prílohou
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