Zápisnica
zo 17. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 14.08.2012

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
Ing. Pankuch, hlavný kontrolór
Neprítomní: Ing. Klimčo Š.
Overovatelia: Kováč M., Miroľa J.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov – doručený rozsudok súdu č. 16C/299/2007-254,
IČS: 8107224569 a doplňujúci rozsudok súdu č. 16C/299/2007-260, IČS:8107224569
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. Kováča M. a p. Miroľu J. Starosta obce konštatuje,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie
programu zasadnutia bolo hlasované.
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Starosta obce navrhol doplniť bod programu schválenie zverejňovania účasti poslancov
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Ing. Pankuch – upozornil, že program zasadnutia bol už odsúhlasený
Starosta obce – navrhovaný bod programu bude prerokovaný na budúcom zasadnutí
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 15/2012-5 – trvá
uznesenie č. 14/2012-5 súvisiace s uznes. č. 16/2012-1 – trvá
uznesenie č. 3/2011-9 – plní sa, úloha trvalá
K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov – doručený rozsudok súdu č. 16C/299/2007-254, IČS:
8107224569 a doplňujúci rozsudok súdu č. 16C/299/2007-260, IČS:8107224569
− starosta obce informuje, že rozsudky súdu boli nášmu právnemu zástupcovi JUDr. Pirčovi
doručené dňa 13.8.2012. Tieto rozsudky boli každému poslancovi ako aj hlavnému
kontrolórovi doručené na preštudovanie. Rozsudkom č. 16C/299/2007-254, IČS: 8107224569:
Okresný súd rozhodol cit.: Žalovaný (Obec Lipníky) je povinný zaplatiť žalobcovi (COOP
JEDNOTA Prešov, s.d. Prešov) istinu 46 471,48 Eur s 11 % úrokom z omeškania od 30.4.2004
do zaplatenia, všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Vo zvyšku čo do priznania úrokov z omeškania nad 11 % za obdobie do 29.4.2004, ako aj 3 %
úroku z omeškania za obdobie od 1.12.1977 do 30.4.1995 zamieta.
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Súd priznáva žalobcovi náhradu trov konania vo výške 100 %, s tým, že o trovách rozhodne
samostatným uznesením do 30 dní od právoplatnosti rozsudku vo veci samej.
Doplňujúcim rozsudkom č. 16C/299/2007-260, IČS: 8107224569 súd rozhodol cit.:
súd protinávrhu žalovaného (Obec Lipníky) o zaplatenie 50 186,64 Eur zamieta.
starosta obce – prečo sme nedostali prostredníctvom súdu odškodné za investície do budovy.
Verí, že podanie odvolania bude obecným zastupiteľstvom odsúhlasené. Po odsúhlasí podania
odvolania obecným zastupiteľstvom JUDr. Pirč pripraví odvolanie, ktoré je potrebné doručiť
do 15 dní odo dňa prevzatia rozsudkov. Hovorí, že výroky p. Kertesovej sú v rozpore so
zápisnicou.
Ing. Pankuch – upozorňuje, že odvolanie je potrebné dať najneskôr do 28.8.2012. Je za
pokračovanie v súdnom spore.
p. Solej – pýta sa, či JUDr. Pirč má už pripravené odvolanie
Ing. Pankuch – hovorí o tom, že vo výpovedi svedkov je uvedené, že nie je doklad o zaplatení
a napriek tomu sudkyňa rozhodla; výpoveď p. Kertesovej bola účelová; ak COOP Jednota s. d.
zobrala úver z ČSOB ako dokáže, že financie boli použité len na budovu COOP Jednoty
starosta obce – kde sú zohľadnené odpracované hodiny občanmi
Ing. Pankuch – ako môže sudkyňa akceptovať skutočnosť, že COOP jednota s. d. nemá
právoplatný doklad. Číta z rozsudku, že nebohý p. Michalko vypovedal ako svedok, že COOP
Jednota, s. d. uhradila čiastku NV.
starosta obce – právny zástupca nám zašle návrh odvolania. Hovorí, aby sme právnemu
zástupcovi zaslali naše podnety k odvolaniu. Odvolanie spracuje JUDr. Pirč a následne ho
prerokuje s obecným zastupiteľstvom v zákonnom termíne.
za podanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Prešov č. 16C/299/2007-254, IČS:
8107224569 a doplňujúcemu rozsudku č. 16C/299/2007-260, IČS: 8107224569 bolo
hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 17/2012-1
obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie rozsudok Okresného súdu Prešov
č. 16C/299/2007-254, IČS: 8107224569
a doplňujúci rozsudok č. 16C/299/2007-260, IČS: 8107224569
2. schvaľuje podanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Prešov
č. 16C/299/2007-254, IČS: 8107224569
a doplňujúcemu rozsudku č. 16C/299/2007-260, IČS: 8107224569

K bodu 4:
Diskusia
− Ing. Pankuch – pýta sa, či novostavby rodinných domov sú súčasťou Šarišskej Poruby
− starosta obce – hovorí, že patria do katastra Šarišskej Poruby. Vyjadril potrebu riešenia
katastra s Obcou Šarišská Poruba, z dôvodu riešenia inžinierských sietí. V súvislosti s
prebiehajúcou ROEP v Lipníkoch informuje, že dňom 1.8.2012 je pozastavené vykonávanie
zápisov v katastri vkladom a záznamom, mimo zápisov v časti „C LV“ a zmien v už
založených LV týkajúcich sa parciel, ktoré nie sú predmetom konania registra obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Lipníky.
− Ing. Klimčo – pýta sa, v akom štádiu je realizácia na pozemku p. Máthého
− Starosta obce odpovedá - p. Máthé podal dňa 14.8.2012 na Obec Lipníky žiadosť o vyjadrenie
k vjazdu na parcelu p. č. 226 k. ú. Lipníky v súvislosti s pripravovanou výstavbou skladovej
haly. Obec mu vyjadrenie nemôže vydať, nakoľko prílohou žiadosti nie je vyjadrenie
Krajského dopravného inšpektorátu Prešov.
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Ing. Pankuch – pýta sa ako postupuje realizácia projektu „Protipovodňová ochrana obce
Lipníky“
starosta obce – informuje, že 15.8.2012 bude v tejto veci stretnutie na obecnom úrade.
Dodávateľ stavby by mal začať prípravami.

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,
− rozsudok súdu č. 16C/299/2007-254, IČS: 8107224569
− doplňujúci rozsudok súdu č. 16C/299/2007-260, IČS:8107224569
− uznesenie OcZ č. 17/2012-1, počet strán zápisnice: 3
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