Zápisnica
z 26. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 06.03.2013

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 5 z 5 poslancov OcZ,
hlavný kontrolór Ing. Pankuch
Neprítomní: Overovatelia: Miroľa J., Kováč M.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
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. Miroľu J. a p. Kováča M. 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
− uznesenie č. 23/2012-3 - splnené
K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d.
Starosta obce oboznamuje prítomných poslancov s obsahom e-mailovej správy od JUDr. Pirča týkajúcej sa
súdneho sporu s COOP Jednota, s. d.. JUDr. Pirč odporúča stretnúť sa so zástupcami COOP Jednota, s. d.
ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu.
Právny zástupca je sklamaný rozhodnutím krajského súdu a do budúcna nevidí nádej vyhrať spor ďalším
právnym konaním. Na všetky otázky poslancov bude odpovedať.
Starosta obce prečítal informáciu o výške poplatkov z rozsudku Okresného súdu Prešov. Obec je povinná
zaplatiť po prepočte zhruba 86 376 Eur + trovy konania. Má obavy, že sa obec pri takom scenári dostane do
nútenej správy. Navrhol stretnutie s COOP Jednota, s. d. na budúci týždeň, t. j. od 11.3.2013.
− starosta obce – pýta sa poslancov či súhlasia s návrhom ísť rokovať s predstavenstvom COOP Jednoty,
aspoň dvaja poslanci
− p. Miroľa, Ing. Klimčo – nebol p. Pirč na súdnom pojednávaní?
− Ing. Klimčo – žiada o telefonát p. Pirčovi, či bol na súdnom pojednávaní
− starosta obce – telefonuje p. Pirčovi, p. Pirč informuje
− Ing. Hudáková – navrhuje jednať s COOP Jednota, s. d.
− Ing. Klimčo – navrhuje stretnutie s p. Pirčom a po konzultácii prijať ďalší postup
− starosta obce – navrhuje konať, pretože rozhodnutie nás môže zaskočiť
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−
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p. Miroľa – navrhol, aby na stretnutí s predstaviteľmi COOP Jednota, s. d. boli prítomný Ing. Klimčo a
Ing. Pankuch
predpokladaný termín stretnutia: streda 13.03.2013

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: Kováč M.

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

Miroľa J.

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

Prílohy:
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− počet strán zápisnice: 2
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