UZNESENIE
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník konaného dňa 27. apríla 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A: berie na vedomie
1)
2)
3)
4)

informáciu o nakladaní s odpadmi na území obce
informáciu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012
informáciu o aktívnej politike trhu práce na území obce v roku 2012
upozornenie prokurátora č. Pd 37/12-4 z 11. 4. 2012 vo veci zachovania zákonnosti
v postupe a rozhodovaní orgánov životného prostredia na úseku priestupkov pri
nakladaní s odpadmi
5) kalendár kultúrnych a športových podujatí organizovaných Obcou Veľký Lipník na
obdobie 1. 5. 2012 – 30. 4. 2013

B: schvaľuje
1) plat starostu obce Veľký Lipník s účinnosťou od 1. 6. 2012
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. .............................. 1 297,- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 25% ..... 324,- Eur
plat starostu obce Veľký Lipník spolu ..................................... 1 621,- Eur
2) zámer predaja 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:
-

časti parcely E – KN č. 7827/2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria na liste
vlastníctva č. 1394 v kat. území Veľký Lipník, konkrétne predmetom predaja je
časť z tejto parcely patriaca do parcely C – KN č. 965 (vo vlastníctve a užívaní
žiadateľa resp. jeho právnych predchodcov),
do výlučného vlastníctva Petra Čarnotu, nar. 28. 6. 1974, trvale bytom Veľký
Lipník č. 52
za kúpnu cenu vo výške 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

C: žiada starostu obce
1) zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie zákonných ustanovení pri vydávaní
rozhodnutí Obce v správnom konaní
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2a) vyzvať firmu THESOLAR s. r. o., Plzenská 2, 080 01 Prešov na splnenie zmluvných
povinnosti súvisiacich s výstavbou Fotovoltaickej elektrárne Veľký Lipník úhrada
nedoplatku jednorazového príspevku vo výške 56 700,- Eur v náhradnej lehote do
31. 5. 2012
2b) predložiť na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva (29.6.2012) návrh právneho
postupu
obce vo veci vymáhania zmluvných povinnosti v prípade nenaplnenia výzvy
uvedenej v bode 2a) tohto uznesenia firmou THESOLAR s.r.o., Plzenská 2, Prešov

Vo Veľkom Lipníku dňa 27. 4. 2012
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