UZNESENIE č. 39/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu I. Úvod

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



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		



























UZNESENIE č. 39/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu I. Úvod

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
b) schvaľuje zmeny a doplnky programu MsZ.



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		



























UZNESENIE č. 39/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 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 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






























UZNESENIE č. 39/2022/II

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu II. Informácia OO PZ SR o bezpečnostnej situácii v meste a obvode 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu OO PZ SR v Lipanoch o bezpečnostnej situácii v meste a obvode.



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		



























UZNESENIE č. 39/2022/III

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu III. Informácia mestskej polície o svojej činnosti v roku 2021

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
	berie na vedomie správu o činnosti MsP Lipany za rok 2021.




V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor































UZNESENIE č. 39/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu IV. Správa o hospodárení TS, s.r.o. v roku 2021 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
	berie na vedomie správu o činnosti TS, spol. s r.o. Lipany za rok 2021.




V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor































UZNESENIE č. 39/2022/V

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu V. Odpadové hospodárstvo mesta v roku 2021

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu o odpadovom hospodárstve v meste v roku 2021.


V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
































UZNESENIE č. 39/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VI. Vyúčtovanie dotácií mesta poskytnutých mestom v roku 2021 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom v roku 2021.


V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
































UZNESENIE č. 39/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
1. Schválenie zriadenie vecného bremena a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
a) schvaľuje zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Lipany, a to na časti parciel KN C č. 1177/1, ostatná plocha o výmere 9608 m2, na LV 1375 k.ú. Lipany a KN E č. 1017/2, vodná plocha o výmere 9506 m2, na LV 3829 k.ú. Lipany v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, predmetom ktorého bude súhlas povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie potrubia v rámci realizácie stavby „Lipany, ul. Hviezdoslavova – vybudovanie odľahčovacej komory“ tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne s plochou pozemkov v m2 a šírkou ochranného pásma.
b) schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným z vecného bremena Mesto Lipany a budúcim oprávneným z vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice na časti parciel KN C č. 1177/1, ostatná plocha o výmere 9608 m2, na LV 1375 k.ú. Lipany a KN E č. 1017/2, vodná plocha o výmere 9506 m2, na LV 3829 k.ú. Lipany, predmetom ktorej bude súhlas povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie potrubia v rámci realizácie stavby „Lipany, ul. Hviezdoslavova – vybudovanie odľahčovacej komory“ tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie budúceho vecného bremena s plochou pozemkov v m2 a šírkou ochranného pásma.



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor

















UZNESENIE č. 39/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
2. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
c) schvaľuje predaj parcely firme V.A.M.T. s.r.o. 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. 1392/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany za cenu 30 Eur/m2. 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 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


























UZNESENIE č. 39/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
3. Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje zámer zámeny pozemkov 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 pozemku KN C č. 1263/53 o výmere 95 m2, druh pozemku vodná plocha, odčlenená od parcely KN C č. 1263/28 vedenej na LV č. 1375 vo vlastníctve Mesta Lipany, ktorú nadobudne žiadateľ BILLYART s.r.o., za pozemok KN C č. 557/4 o výmere 12 m2, druh pozemku záhrada vytvorená z parcely KN C č. 557/2, druh pozemku záhrada vedenej na LV č. 1016 vo vlastníctve žiadateľa BILLYART s.r.o., ktorú nadobudne Mesto Lipany s doplatkom za rozdiel vo výmere vo výške 30 Eur/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že parcela KN C č. 1263/53  je priľahlá k pozemku žiadateľa a pre Mesto Lipany nie je potrebná, pričom zámenou získa Mesto Lipany parcelu KN C č. 557/4, ktorá rozšíri možnosti Mesta Lipany pri realizácii cesty v budúcnosti.



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






















UZNESENIE č. 39/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
4. Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje zámer predaja pozemku 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 vo vlastníctve Mesta Lipany, a to časti parcely KNC č. 672/1 o výmere 117 m2, zapísanej na LV č. 1375 pre Dašu Reištetterovú vo výške 30 Eur/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka žiada o kúpu časti susednej parcely k parcele vo vlastníctve žiadateľky a táto časť parcely nie je pre potreby Mesta Lipany potrebná. 



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


























UZNESENIE č. 39/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VII. Nakladanie s majetkom mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
5. Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech IQ Build, s.r.o. v súvislosti s realizáciou stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie priemyselného areálu – Lipany“, lokalita „Priemyselný areál – Autodružstvo Lipany“.  
schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou IQ Build, s.r.o., predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na pozemku KNC č. 1416/3 o výmere 3550 m 2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie za účelom zriadenia prípojky pre vodu a kanál na zásobenie pitnou vodou a odvod splaškovej vody z objektov nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne – Priemyselný areál – Autodružstvo Lipany k.ú. Lipany. K zriadeniu uvedených prípojok bolo vydané územné rozhodnutie L-2021/09046-MsÚ/543-SOcÚ/Mj-03, právoplatné dňa 15.02.2022.



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor























UZNESENIE č. 39/2022/VIII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu VIII. Informácia o sťažnostiach a petíciách

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu o sťažnostiach a petíciách.


V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
































UZNESENIE č. 39/2022/IX

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu IX. Informácia o spoločných úradovniach

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie informáciu o spoločných úradovniach.


V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
































UZNESENIE č. 39/2022/X

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 29. 03. 2022

k  bodu X. Členstvo v komisii pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie ukončenie členstva Matejovi Andraščíkovi v Komisii pre výstavbu a územný plán pri MsZ v Lipanoch k 23.03.2022.



V Lipanoch dňa 04. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor





