U z n e s e n i e
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 30. novembra 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e

na

vedomie

1) Správu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2007
2) Informáciu o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31. 12. 2006
nezávislým auditorom Ing. Andraščíkom Vladimírom.
B. s c h v a ľ u j e
1) Zmeny rozpočtu obce na rok 2007
a) príjmy celkovo: ..................................................................... + 268 tis. Sk
v tom: kapital. transfer z MF SR ......................................... + 200 tis. Sk
transfer na školstvo-prenesené-normatívne ................. - 31 tis. Sk
transfer na školstvo-prenesené-účelové ....................... + 99 tis. Sk
b) výdavky celkovo: ..................................................................
v tom: základné vzdelanie /09.1.2.1/ .....................................
nakladanie s odpadmi /05.10/ ...................................
výdavky verejnej správy – obce /01.1.1.6/ .................
kapitálové výdavky ....................................................

+ 268 tis. Sk
+
+
+
+

68 tis. Sk
40 tis. Sk
60 tis. Sk
100 tis. Sk

2) VZN č. 46/07, ktorým sa mení VZN č. 42/2005 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Veľký Lipník.
3) VZN č. 47/07 – Rozpočet obce Veľký Lipník na rok 2008, s príjmami aj výdavkami vo výške 15 355 tis. Sk.
4) Odpredaj dielu 3 o výmere 22 m2 odčleneného GO plánom č. 561/07 Miroslava
Gladiša z parcely E-KN č. 7827/2 a dielu 2 o výmere 9 m2 odčleneného z parcely E-KN č. 177, ktoré sú vlastníctvom Obce Veľký Lipník a pričlenené k
parcele C-KN č. 247/2 v k. ú. Veľký Lipník žiadateľke Márii Virostkovej, Veľký
Lipník č. 319 za cenu 56,- Sk/m2.
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5) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu Obce Veľký Lipník vo výške 14/56 na parcele E-KN č. 4810, orná pôda o výmere 888 m2, vedenej na LV č. 1656, k. ú.
Veľký Lipník za cenu 1.554,- Sk žiadateľke Marte Mačugovej, trvale bytom
065 33 Veľký Lipník č. 169.
6) Bezplatný prenájom jedného hrobového miesta pre jednohrob resp. dvojhrob na
novom cintoríne v správe Obce Veľký Lipník pre Martu Mačugovú, trvale
bytom
Veľký Lipník č. 169, na tleciu dobu, a to ako náhradu za časť parcely E-KN
č. 6895/1, použitej na vytvorenie cintorína.
7) Kúpu celej parcely E-KN č. 6897/1 – orná pôda o výmere 4557 m2, vedenej
na liste vlastníctva č. 1331 v kat. území Veľký Lipník od Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Veľký Lipník, za účelom majetkoprávneho vysporiadania nového cintorína a prístupovej cesty za cenu 25,- Sk/m2.
C. u r č u j e
1) Náhrady za súhlas Obce, ako dotknutého podielového spoluvlastníka, s majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľnosti formou jej vydržania v prospech oprávneného držiteľa, vo výške:
7,43 Sk/m2 - ak osvedčovaná nehnuteľnosť je vedená v KN ako orná pôda,
0,67 Sk/m2 - ak osvedčovaná nehnuteľnosť je vedená v KN ako trvalý trávnatý porast,
56,- Sk/m2 - ak osvedčovaná nehnuteľnosť je vedená v KN ako zastav. plochy
a nádvoria.
D. r u š í
1) Bod B 2 uznesenia č. 4/2007 z 27. 7. 2007.

