Zápisnica
z 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 28.08.2013

Prítomní:

Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.
Neprítomní:
Ing. Klimčo Š.
Ďalší prítomní: Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Kováč M.
Ing. M. Ircha, Miroľa J.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Prerokovanie úveru od p. Javolka v čiastke 46 471,48 Eur
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice p. Kováča M.
a overovateľov zápisnice Ing. M. Irchu a p. J. Miroľu. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za program rokovania
bolo hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P., Miroľa J.
Ing. M. Ircha

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 3/2011-9 - plní sa, úloha trvalá
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 43/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Prerokovanie úveru od p. Javolka v čiastke 46 471,48 Eur
Starosta obce informoval prítomných o podmienkach pôžičky stanovených p. Javolkom na
obdobie 5 rokov a na obdobie 10 rokov pri vypožičanej sume 46 471,48 Eur a s ročným úrokom
8%. Pôžička bude použitá na splatenie istiny voči COOP Jednota Prešov, s. d. v zmysle
právoplatného a vykonateľného rozsudku súdu.
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Starosta navrhol, že je potrebná aspoň čiastočná úhrada istiny COOP Jednote do vybavenia
pôžičky od p. Javolka, navrhuje uhradiť čiastku 3 000 Eur.
− p. Kováč – vyslovil súhlas s pôžičkou aj s čiastočnou úhradou istiny vo výške 3 000 Eur
− Ing. Ircha – nevie sa konkrétne vyjadriť, ale vychádza mu najlepšie 5 ročné obdobie splácania
pôžičky
− p. Miroľa – prikláňa sa k 5 ročnému obdobiu, s možnosťou aj predčasného splatenia
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 43/2013-2
obecné zastupiteľstvo súhlasí
s realizáciou krokov pre získanie úveru od p. Javolka
na obdobie 5 rokov s tým, aby sa mohla pripraviť vzájomná
dohoda o úvere

Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P., Miroľa J.,
Ing. Ircha M.
0 proti
0 zdržali sa

− návrh na uznesenie
Uznesenie č. 43/2013-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
čiastočnú úhradu istiny pre COOP Jednota Prešov, s. d.
vo výške 3 000 Eur, úhradu zrealizovať do 30.08.2013

Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P., Miroľa J.,
Ing. Ircha M.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 4:
Diskusia
− Ing. M. Ircha – vyslovil návrh, aby do dohody o úvere bola daná myšlienka aj o predčasnom
splácaní nad rámec mesačných splátok
K bodu 5:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Kováč M.

.................................

….................................
Jozef Plančár
starosta obce
Overovatelia: Ing. M. Ircha .................................
Miroľa J. ….............................
Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Uznesenie OcZ č. 43/2013-1 - 42/2013-3
− Výpočet úveru pre 5 ročné a pre 10 ročné obdobie (úv.kalkulačka)
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