UZNESENIE
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník konaného dňa 28. septembra 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A: berie na vedomie
1) informáciu o plnení rozpočtu obce k 31. 8. 2012
2) vystúpenie Michala Labovského, trvale bytom Veľký Lipník č. 96 - žiadosť o súhlas
na výrub stromov a krov z parciel E-KN č. 515, 516/1, 517/1 a 517/2, najmä z dôvodu,
že ohrozujú bezpečnosť užívateľov susediacej poľnej cesty
3) žiadosť Poľovníckeho združenia Červené Skalky, Veľký Lipník 32 o nájom
poľovných pozemkov patriacich Obci Veľký Lipník
B: schvaľuje
1) Všeobecné záväzne nariadenie Obce Veľký Lipník č. 65/2012 o Zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce
2) komisiu na výber uchádzača na realizáciu nasledovných prác: „Výrub jedného kusa
štvorkmennej lipy veľkolistej a jedného kusa dvojkmennej lipy veľkolistej“ a na
posúdenie práva ukončenia výrubu v určitej výške v zložení: Ing.Vladimír Gvozdiak,
Mgr.Juraj Berila, Jaroslav Hrebík,
3) zahájenie vymáhania zmluvnej pohľadávky vo výške 56 700,- Eur od firmy Thesolar,
s. r. o., Plzenská 2, Prešov, prostredníctvom advokátskej kancelárie vybranej
starostom obce
4) uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľovných pozemkov vo vlastníctve Obce
Veľký Lipník, ktoré sú začlenené do poľovného revíru „Červené Skalky Veľký
Lipník“ s Poľovníckym združením Červené Skalky Veľký Lipník, za nájomne
minimálne vo výške určenej zákonom o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., resp. jeho
prílohami
5) zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Veľký Lipník podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
-

-

časti parcely E-KN č. 177, vedenej ako záhrady na liste vlastníctva č. 1394 v kat.
území Veľký Lipník, konkrétne predmetom predaja je časť o výmere 9 m²,
označená ako diel č. 2 pričlenený GO plánom č. 215/2007 z 24. 10. 2007 k parcele
C-KN č. 247/2
časti parcely E-KN č. 7827/2 vedenej ako zast. plochy a nádvoria na liste
vlastníctva č. 1394 v kat. území Veľký Lipník, konkrétne predmetom predaja je
časť o výmere 22 m², označená ako diel č. 3 pričlenený GO plánom č. 215/2007
z 24. 10. 2007 k parcele C-KN č. 247/2
do výlučného vlastníctva Márie Virostkovej, rod. Kaprušovej, nar. 27. 12. 1965,
trvale bytom Veľký Lipník č. 319 za kúpnu cenu vo výške 1,86 Eur za m², ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že:
ide o prevod pozemku nízkej výmery (do 50 m²), dlhodobo neužívaného,
samostatne nevyužiteľného a funkčne prislúchajúceho k pozemku žiadateľky,
ktorý jej v minulosti odpredala Obec

-2-

6) vyzvanie Ing. Petra Labanta, trvale bytom Veľký Lipník č. 60, dlhoročného užívateľa
(a daňovníka dane z nehnuteľnosti) parcely C-KN č. 1116 o výmere 2861 m², vedenej
ako záhrady, list vlastníctva nezaložený, do ktorej patria parcely E-KN č. 515, 516/1,
517/1, 2 vedené na liste vlastníctva č. 1552, na vykonanie potrebných krokov
v majetkoprávnom vysporiadaní parcely C-KN č. 1116 resp. E-KN parciel č. 515,
516/1, 517/1, 2 v termíne do 31. 12. 2012, a ich oznámenie obci Veľký Lipník v tomto
termíne, za účelom vypracovania stanoviska obce k žiadosti Michala Labovského,
trvale bytom Veľký Lipník č. 96, v súčasnosti poddielového vlastníka (2/4) parciel
E-KN č. 515, 516/1, 517/1, 2 o výrub stromov a kríkov z týchto parciel (nereagovanie
na výzvu bude dôvodom na vydanie súhlasného stanoviska Michalovi Labovskému)
7) a) využitie parcely C-KN č. 419/1 – ostatné plochy o výmere 105 m² vedená na liste
vlastníctva č. 1394 – na umiestnenie prístupovej cesty do lokality Pod oblažec
počas neprejazdnosti pôvodnej prístupovej cesty
b) vykonanie stavebných úprav zlepšujúcich prístup na parcelu C-KN č. 419/1 od
štátnej cesty (zníženie chodníka) a osadenie pevných smerovníkov – zvodidiel na
parcelu C-KN č. 419/3 navádzajúcich užívateľov na novú prístupovú cestu

C: splnomocňuje
1) Jaroslava Hrebíka, trvale bytom Veľký Lipník č. 218, poslanca OZ, na zastupovanie
Obce Veľký Lipník na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov,
z ktorých je vytvorený spoločný Poľovný revír Červené Skalky
2) Ing. Štefana Stempáka, starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prenájme poľovných
pozemkov s Poľovníckym združením Červené Skalky Veľký Lipník, na zastupovanie
vo všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa užívania poľovného revíru, ktorého
súčasťou sú pozemky vo vlastníctve Obce Veľký Lipník
D: žiada starostu obce
1) zabezpečiť analýzu riešenia prejazdnosti a majetkoprávneho vysporiadania pôvodnej
prístupovej cesty do lokality Pod oblažec vybranou advokátskou kanceláriou

Vo Veľkom Lipníku dňa 28. 9. 2012

