Zápisnica
z 12. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 8.2.2012

Prítomní: 3 z 5 poslancov OcZ,
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Klimčo Š., Miroľa J.
Overovatelia: Kováč M., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota Prešov s.d. - návrh mimosúdnej dohody
4. Prerokovanie podaných žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Lipníky na rok 2012
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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 Soleja P.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 11/2011-11 – nesplnené, úloha trvá
K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota Prešov s.d. - návrh mimosúdnej dohody
− p. Solej – určiť solídnu cenu
− p. starosta číta návrh na mimosúdne dojednanie od JUDr. Pirča
− p. starosta predkladá návrh č. 1 – obec sa zaviaže zaplatiť suma 10850,68 Eur v dohodnutých
mesačných splátkach. K tejto sume sme dospeli tak, že od zostatkovej ceny budovy
vykazovanej COOP Jednota Prešov, s.d. 35048 Eur sme odrátali výšku investovaných
nákladov obcou v sume 17219,72 Eur a výšku investovaných nákladov nájomcom v sume
6977,60 Eur.
Požiadavka – návrh na uzavretie mimosúdnej dohody COOP Jednota Prešov s.d. zo 16.6.2011
je v znení, aby sa obec zaviazala COOP Jednote, s.d. zaplatiť sumu vo výške 39 900 Eur.
− p. Kováč – vyberá argument, že COOP Jednota s.d. nepreukázala doklady o nadobudnutí
nehnuteľnosti, spochybňuje súdne pojednávanie a myslí si, že sudkyňa nemá právo navrhovať
mimosúdne dojednanie
− Ing. Hudáková – navrhuje prepočítať 9600 Eur do prenájmu budovy na istý čas
− p. starosta – pripomína, že súd uložil obidvom stranám na mimosúdny dohovor
− Ing. Hudáková – predkladá návrh č. 2: sumu 10850,68 Eur riešiť formou prenájmu priestorov
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COOP Jednote s.d. na dobu cca 2-3 rokov. Po uplynutí prenájmu sú záväzky COOP Jednoty
a Obce Lipníky vyrovnané.
OcZ má dotaz na právneho zástupcu: či COOP Jednota hodnoverne preukázala súdu doklady
o zaplatení kúpnej ceny z roku 1977 v sume 1 703 000 Kčs na účet finančného odboru ONV
Prešov.
OcZ navrhuje postup:
COOP Jednota musí najprv hodnoverne preukázať doklady o zaplatení kúpnej ceny
1.703.000,- Kčs a potom postupovať podľa návrhu mimosúdnej dohody č. 1 alebo návrhu
mimosúdnej dohody č. 2
odchod p. poslankyne Ing. Hudákovej o 18.00 hod.
starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo už nie je uznášania schopné, preto
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. Termín ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bude 14.2.2012 o 17.00 hod.

K bodu 7:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Kováč M.

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

Solej P.

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

Prílohy:
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− návrh na uzavretie mimosúdnej dohody č. 1 – predložený starostom
− počet strán zápisnice: 2
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