Zápisnica
z 28. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 14.04.2013

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 5 z 5 poslancov OcZ,
hlavný kontrolór Ing. Pankuch
Neprítomní: Overovatelia: Solej P., Ing. Klimčo Š.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota, s. d. - výzva na splnenie právoplatného
a vykonateľného rozsudku 16C 299/2007 (návrh odpovede)
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 p. Soleja P. a Ing. Klimča Š. 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
K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. - výzva na splnenie právoplatného
a vykonateľného rozsudku 16C 299/2007 (návrh odpovede)
Starosta obce hovorí, že návrh odpovede na výzvu COOP Jednota, s. d. ešte zaslal právnemu
zástupcovi na prekonzultovanie prípadne doplnenie.
Právny zástupca nám odpoveď zaslal mailom, jeho odpoveď bola každému poslancovi a hlavnému
kontrolórovi zaslaná na preštudovanie. Vzhľadom na to, že právny zástupca preformuloval a doplnil
text nášho návrhu je potrebné to zvážiť. Návrh právneho zástupcu je prílohou zápisnice.
Poslanci predložili návrh na zrušenie uznesenia č. 27/2013-2 zo dňa 11.04.2013.
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.
Miroľa J., Solej P., Kováč M.

Uznesenie č. 28/2013-1
obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č. 27/2013-2 zo dňa 11.04.2013
1

Návrh č. 1: Návrh právneho zástupcu v celom znení.
Hlasovanie: 2 za z 5 prítomných – Ing. Hudáková, Miroľa J.
1 proti – Ing. Klimčo Š.
2 zdržali sa - Kováč M., Solej P.
Návrh č. 2: Návrh právneho zástupcu s vynechaním vety: „Taktiež si Vás dovoľujeme požiadať o
zváženie uzatvorenia splátkového kalendára s obcou, v ktorom sa vysporiadanie predmetnej
pohľadávky a všetky podstatné otázky dohodnú podrobnejšie. “
Hlasovanie: 3 za z 5 prítomných – Ing. Klimčo, Kováč M., Solej P.
1 proti – Ing. Hudáková A.
1 zdržal sa – Miroľa J.
Uznesenie č. 28/2013-2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh odpovede pre COOP Jednota, s. d. na základe doručenej výzvy,
vypracovaným právnym zástupcom po zmene (vynechaná veta: Taktiež si
Vás dovoľujeme požiadať o zváženie uzatvorenia splátkového kalendára
s obcou, v ktorom sa vysporiadanie predmetnej pohľadávky a všetky
podstatné otázky dohodnú podrobnejšie.)

K bodu 4:
Diskusia
− bez diskusného príspevku
K bodu 5:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Solej P.

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

Ing. Klimčo Š.

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

Prílohy:
− Prezenčná listina,
− Návrh programu zasadnutia,
− Návrh odpovede pre COOP Jednota, s. d. na základe
doručenej výzvy, vypracovaný právnym zástupcom
− počet strán zápisnice: 2
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