UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Lipanoch
zo dňa 07.05.2015

číslo: 6/2015
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:

I.
Úvod
a) berie na vedomie informáciu o zasadnutí mestskej rady,
b) berie na vedomie informáciu o činnosti mestského úradu a služobných cestách,
c) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
II.
Správa o činnosti súkromného centra špeciálno–pedagogického poradenstva
za rok 2014 a vyúčtovanie dotácie
berie na vedomie Správu o činnosti súkromného centra špeciálno–pedagogického
poradenstva za rok 2014 a vyúčtovanie dotácie.
III.
Správa o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou
berie na vedomie Správu o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou.
IV.
Vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom v roku 2014
berie na vedomie správu o stave vyúčtovania dotácií mesta poskytnutých v roku 2014.
V.
Správa o podnikateľskej činnosti mesta za rok 2014
berie na vedomie správu o podnikateľskej činnosti mesta.
VI.
Situácia v marginalizovanej komunite Za traťou
berie na vedomie Informatívnu správu o situácii v marginalizovanej osade Za traťou v
Lipanoch.
ukladá prednostovi úradu predložiť návrhy na riešenie zlepšenia situácie v oblasti bývania,
sociálnej oblasti a školstva.
VII.
Nakladanie s majetkom mesta
1. Predaj stavebných pozemkov na Rovinkách
a) schvaľuje predaj stavebného pozemku v II.b etape IBV Rovinky podľa osobitného zreteľa
v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách žiadateľovi:
p.č. 2680/88 o výmere 636m2 Ing. Pavlovi Urdovi z Krásnej Lúky.
2. Predaj majetku mesta
schvaľuje predaj vodárenského zariadenia /vodovod, splašková kanalizácia a kanalizačný
zberač/ vybudovaného v rámci IBV Rovinky z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1,00
EUR spoločnosti VVS, a.s. Košice. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
mesto Lipany nemá finančné, materiálne, odborné a personálne kapacity na dlhodobé
prevádzkovanie vyššie uvedeného vodovodu a kanalizácie pričom celú vodovodnú a
kanalizačnú sieť v meste Lipany prevádzkuje VVS, a. s. Košice. Nová investícia tejto
spoločnosti do 2b. etapy prinesie mestu úsporu cca 115 000,00 EUR.
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
a) berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže
b) schvaľuje na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže predaj – pozemok
registrovaný v k.ú. Kamenica, LV č. 2613, parcela KNE č. 1277/1- trvalé trávne porasty o
výmere 880 m2 v podiele 1/1 vo vlastníctve mesta Lipany pre Jaroslava Kopilca s
manželkou, bytom Kamenica 586, za cenu 5,60 EUR/m2.
4. Zámena pozemkov
schvaľuje zámenu pozemkov v k. ú. Lipany, vedených v k.ú. Lipany na LV č. 3850 v registri
KN-E p.č. 335 (nezaložený LV v KN-C na p.č. 889/3) o výmere 38 m2 vo vlastníctve p.
Márie Kyjevskej, bytom Lipany, Kukučínova 26 v sume 20,80 EUR/m2 za pozemok vedený

v k. ú. Lipany na LV č. 1375 p. č. 1419/36 - ostatná plocha o výmere 87 m2 a p. č. 1419/53 vodná plocha o výmere 6m2 vo vlastníctve mesta Lipany v celkovej sume 507,80 EUR.
5. Návrh na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
a) schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta a to pozemky v k.ú. Lipany, LV
č.1375, parcely KNC č.: 560/34, 560/35, 560/36, 560/38, 560/39 - zastavané plochy
a nádvoria, každý o výmere 26 m2, vo vlastníctve mesta Lipany v podiele 1/1, podľa § 9a
ods.1 písm. a/ zákona - obchodnou verejnou súťažou
b) schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže uvedené v návrhu na určenie spôsobu
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta.
6. Výstavba multifunkčného ihriska - zámer
a) berie na vedomie Informáciu o zverejnení výzvy Úradu vlády SR na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu
b) ukladá prednostovi MsÚ pripraviť a predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na výstavbu ihriska s umelým povrchom pri ZŠ Hviezdoslavova 1
Termín: 20.5.2015
c) schvaľuje spolufinancovanie projektu Výstavby multifunkčného ihriska s umelým
povrchom pri ZŠ Hviezdoslavova 1 vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu
7. Predaj majetku mesta
schvaľuje zámer predať elektro-energetické zariadenie vybudované v rámci stavby
Prístavba a nadstavba 4 tr. MŠ na charitatívne centrum Lipany, časť SO 008-1kV kábelová
NN prípojka o dĺžke 220m z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VSD, a.s. Košice za
znalcom stanovenú cenu 3317,50 EUR. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je že mesto
nemá finančné, materiálne, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie
predmetného zariadenia a celú energetickú sústavu v meste prevádzkuje VSD, a.s. Košice.
VIII.
Protipovodňové opatrenia mesta, povodňový plán mesta
berie na vedomie informáciu o protipovodňových opatreniach a povodňovom pláne mesta.
IX.
Informácia o pripravenosti mesta na mimoriadne situácie
berie na vedomie informáciu o pripravenosti mesta na mimoriadne situácie.
X.
Informácia o stave úpravy Lipianskeho potoka
berie na vedomie informáciu o stave úpravy Lipianského potoka.
XI.
Vstup mesta Lipany do združenia euroregiónu Tatry
schvaľuje členstvo Mesta Lipany v Združení Euroregiónu Tatry.
XII.
Rôzne
1. Zmena uznesenia
mení uznesenie č. 3/2015/III/a) zo dňa 21. 01. 2015 a schvaľuje investíciu do
priemyselného parku Za traťou firme MACHJAN SLOVAKIA s.r.o so sídlom Krivianska 49,
Lipany 082 71, zameranú na činnosti podľa predmetu podnikania zapísaného v obchodnom
registri.
2. Zrušenie uznesenia
ruší uznesenie č. 32/2014/XXIII zo dňa 30. 01. 2014.
3. Nájom mestských bytov
a) ruší nájom bytu Rakašovej Tatiane, na Štúrovej ulici 35, byt. č. 7 k 31.05.2015,
b) schvaľuje nájom bytu na Štúrovej ulici 35, byt č. 7 Vaškovej Ľubomíre, na dobu určitú od
01.06.2015 do 31.10.2016,
c) schvaľuje za náhradníkov do jednoizbového bytu podľa poradia: Katicová Monika, Figura
Kamil, Trenčan Jozef.
4. Informácia o stave realizácie bytového domu a IS Šejba
a) berie na vedomie Informáciu o stave realizácie bytového domu a IS Šejba
b) schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 1
5. Stav realizácie prác na IBV Rovinky- 2b. etapa

a) berie na vedomie informáciu o stave prác na IBV Rovinky-2b. etapa
b) schvaľuje Zmluvu č. ZoP/2015/104-PPo postúpení práv a prevzatí záväzkov medzi
mestom Lipany a VSD, a.s. Košice
c) schvaľuje Zmluvu č. ZoP/2015/104 o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej
sústavy medzi mestom Lipany a VSD, a.s. Košice

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta
Overovatelia: Ing. Peter Tejbus
Anna Černická

