UZNESENIE č. 38/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu I. Úvod

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
a) schvaľuje program zasadnutia MsZ.




V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		


























UZNESENIE č. 38/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu I. Úvod

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
b) schvaľuje doplnenie bodu Rôzne do programu rokovania MsZ.




V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		


























UZNESENIE č. 38/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu I. Úvod

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
c) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
d) berie na vedomie informáciu o činnosti úradu.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






























UZNESENIE č. 38/2022/II

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu II. Grantové programy mesta Lipany v správe Komunitnej nadácie Modrá Torysa v roku 2021 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu o grantových programoch mesta Lipany v správe Komunitnej nadácie Modrá Torysa v roku 2021.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		

























UZNESENIE č. 38/2022/III

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu III. Informácia o činnosti Charitného domu pokojnej staroby, Komunitného centra, Domova sociálnych služieb – Rehabilitačné stredisko Lipany za rok 2021 a zámery re rok 2022 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informácie o činnosti Charitného domu pokojnej staroby, Komunitného centra a Domova sociálnych služieb – Rehabilitačné stredisko Lipany za rok 2021 a o zámeroch na rok 2022.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor



























UZNESENIE č. 38/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu IV. Informácia DHZ o činnosti v roku 2021 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu DHZ o činnosti v roku 2021.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor































UZNESENIE č. 38/2022/V

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu V. Informácia o kultúrnych a športových podujatiach v meste na rok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu o kultúrnych a športových podujatiach v meste na marec až jún 2022.


V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor































UZNESENIE č. 38/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu VI. Organizácia malých obecných služieb a zabezpečenie verejných prác v roku 2022 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu o organizácii malých obecných služieb a zabezpečenie verejných prác v roku 2022.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor





























UZNESENIE č. 38/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
1. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
schvaľuje predaj parcely Mgr. Jozefovi Dlugošovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a odst. 8, písm. e), a to parcelu KN C č. 1228/38, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany za cenu 20 €/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok bol žiadateľovi v minulosti pridelený na výstavbu garáže.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


























UZNESENIE č. 38/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
2. Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje zámer predaja parcely z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a odst. 8, písm. e), a to KN C č. 1392/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany, za cenu 30 €/m2, firme V.A.M.T. s.r.o. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa v areáli firmy, a pre Mesto Lipany nie je využiteľný.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


























UZNESENIE č. 38/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
3. Schválenie financovania projektu „Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina  Lipany - časť B“
a) schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina  Lipany - časť B“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 
b) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 13 834,09 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu (276 681,77 €) a žiadaného NFP (262 847,68€) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
d) schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor





















UZNESENIE č. 38/2022/VIII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 03. 03. 2022

k  bodu VIII. Rôzne 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
1. Pomoc Ukrajine
a) schvaľuje  vložiť finančný dar  z rozpočtu mesta v sume 5000 eur na transparentný účet založený VÚB banke pod názvom LIPANY-POMOC UKRAJINE na plnenie úloh vyplývajúcich z potreby riešenia humanitárnej pomoci súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine,
b) schvaľuje úpravu rozpočtu presunom sumy 5000 € z bežnej rezervy.



V Lipanoch dňa 03. 03. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor





