
Zápisnica
z pokračovania 47. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 29.01.2014

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     
                              Mgr. N. Maťašová, manažér MAS Šafrán                          
                             
Verejnosť:            -

Zapisovateľ:        Kováč M.
Overovateľ:         Solej P., Miroľa J.

 

     Pokračovanie 47. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky zahájil a viedol starosta 
obce Jozef Plančár. Privítal zástupcu MAS Šafrán. 
Určil zapisovateľa zápisnice p. M. Kováča a overovateľov zápisnice p. P. Soleja a p. J. Miroľu. 
Keďže  z  5  poslancov  sú  4  prítomní,  starosta  obce  konštatoval,  že  obecné  zastupiteľstvo  je 
uznášania schopné. 
     V rokovaní sa pokračovalo podľa schváleného programu rokovania zo dňa 27.01.2014.

K bodu  3:
Prerokovanie a schválenie návrhu kúpno-predajnej zmluvy (kúpa pozemku)
− uskutočnilo sa stretnutie zástupcov obce zo zástupcami MAS Šafrán, projektantom
− informáciu podal Ing. Pankuch, hlavný kontrolór obce
− Ing. Pankuch, hlavný kontrolór obce – zaznamenal nové informácie,  ktoré na zasadnutiach 

obecného  zastupiteľstva  neboli  prezentované,  jedná  sa  o  veľmi  dôležité  veci  súvisiace  s 
projektom, 5% spoluúčasťou obce, atď.

− starosta obce udelil slovo Mgr. Maťašovej
− Mgr. N. Maťašová, manažér MAS Šafrán – informovala o postupe a stratégii  (2.050.000 € 

rozdelené na obce, pre obec Lipníky 100.000 €), všetky projekty sú v schvaľovacom procese 
na  PPA.  Pri  kontrole  projektu  Obce  Lipníky  bola  zistená  chyba  vo  vlastníctve  pozemku. 
Financovanie a prefinancovanie projektu.

− prerokovanie uzatvorenia  kúpno-predajnej  zmluvy na kúpu pozemku p.  č.  C KN 409/10 o 
výmere 1143 m2 k. ú. Lipníky, v cene 2 € za 1 m2.

− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 47/2014-2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Štefanom Kočiščinom (predávajúci)
a Obcou Lipníky (kupujúci) na kúpu pozemku parcelné číslo C KN 409/10
o výmere 1143 m2 pre výstavbu multifunkčného športového areálu, k. ú. Lipníky,
druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, cena pozemku 2 € za 1 m2.

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

     0 proti            0 zdržali sa
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K bodu 4:
Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
V súvislosti so schválením kúpnej zmluvy starosta obce predložil návrh na použitie prostriedkov 
rezervného fondu na obstaranie majetku – kúpu pozemku parcelné číslo C KN 409/10 o výmere 
1143 m2, k. ú. Lipníky v čiastke 2.286 Eur.
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 47/2014-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 2.286,-- Eur na obstaranie majetku-
kúpu pozemku parcelné číslo C KN 409/10 k. ú. Lipníky

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

         0 proti
          0 zdržali sa

K bodu 5:
Diskusia
− bez diskusného príspevku

K bodu 6:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval 
prítomným za účasť.

Zapísal:    Kováč M.      .................................

          ….................................
     Jozef Plančár
      starosta obce

Overovatelia: Solej P.       .................................

                       Miroľa J.    ….............................  

                        

Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Uznesenie OcZ č. 47/2014-2, 47/2014-3
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