UZNESENIE
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník konaného dňa 29. júna 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A: berie na vedomie
1) odborné stanovisko Lesníckej fakulty TU vo Zvolene – Expertíza zdravotného stavu
líp rastúcich na parcele C-KN č. 704
2) informáciu o termíne 700. výročia prvej písomnej zmienky o území obce a možných
aktivitách pri tejto príležitosti

B: schvaľuje
1) a) záverečný účet Obce Veľký Lipník za rok 2011
b) celoročné hospodárenie Obce Veľký Lipník za rok 2011 vo výške 17 298,45 Eur
bez výhrad
c) doplnenie rezervného fondu sumou 17 298,45 Eur na výšku 17 913,70 Eur
2) zmeny rozpočtu obce na rok 2012
a) rozpočtovým opatrením č. 1/2012 – prekročenie výdavkov o 28 300,- € pri
dosiahnutí vyšších príjmov
b) použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10 000,- € na úhradu
kapitálových výdavkov – novostavba Domu smútku
3) podanie žiadosti o výrub dvoch viackmenných líp rastúcich na parcele C-KN č. 704
v kat. území Veľký Lipník, a to na základe odbornej expertízy ich zdravotného stavu
4) predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Veľký Lipník podľa § 9a odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
dielu č. 10 o výmere 8 m² a dielu č. 11 o výmere 25 m², ktoré boli geometrickým
plánom č. 31/2012 vyhotoviteľa Jána Michnu, Veľká Lesná 50, oddelené od parcely
E-KN č. 7827/2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria na liste vlastníctva č. 1394
v kat. území Veľký Lipník
do výlučného vlastníctva Petra Čarnotu, nar. 28. 6. 1974, trvale bytom Veľký Lipník
č. 52
za kúpnu cenu vo výške 43,56 Eur (1,32 Eur za m²),
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že:
ide o prevod pozemku nízkej výmery (do 50 m²), dlhodobo užívaného nadobúdateľom
resp. jeho právnymi predchodcami a funkčne prislúchajúceho k pozemku
nadobúdateľa
5) organizačný výbor na prípravu formálnej a obsahovej stránky slávnosti pri príležitosti
700. výročia prvej písomnej zmienky o území obce v zložení:
PaedDr. Katarína Špesová
Anna Kaminská
Mgr. Juraj Berila

Vo Veľkom Lipníku dňa 29. 6. 2012

