UZNESENIE č. 40/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu I. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
a) konštatuje, že zvolený poslanec mestského zastupiteľstva JUDr. Peter Pella zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	





























UZNESENIE č. 40/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu I. Úvod

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



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		



























UZNESENIE č. 40/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu I. Úvod

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



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	


		



























UZNESENIE č. 40/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu I. Úvod

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



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






























UZNESENIE č. 40/2022/II

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu II. Voľba člena mestskej rady

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
	volí za člena mestskej rady poslanca Ing. Miloša Kožuška. 




V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor































UZNESENIE č. 40/2022/III

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu III. Členstvo v komisii pri MsZ 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
	a) ruší členstvo pracovníkovi MsÚ Ing. Štefanovi Kušnírovi a pracovníčke MsÚ a tajomníčke
	komisie Ing. Beáte Figurovej Bedlovičovej v Komisii pre výstavbu a územný plán pri MsZ v Lipanoch k 30.04.2022,
	b) schvaľuje do Komisie pre výstavbu a územný plán pri MsZ v Lipanoch od 01.05.2022 pracovníčku MsÚ Mgr. Annu Polomskú, za tajomníka komisie pracovníka MsÚ Ing. Petra Tejbusa a predsedu komisie poslanca MsZ JUDr. Petra Pellu.
	




V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


























UZNESENIE č. 40/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu IV. Správa o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje Správy o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou za školský rok 2021. 



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor































UZNESENIE č. 40/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VI. Nakladanie s majetkom mesta
1. Schválenie kúpnej zmluvy
 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje uzavretie Kúpnej zmluvy č. 10/2022/MPO medzi predávajúcim Slovenská republika – Okresný úrad Prešov a kupujúcim Mesto Lipany. Prevádzanú nehnuteľnosť, parcelu KN C č. 2361/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 972 m2, nadobudne kupujúci Mesto Lipany v celosti do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 185,- €.


V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor



























UZNESENIE č. 40/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VI. Nakladanie s majetkom mesta
2. Podmienky OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – časti pozemku na komerčnú výstavbu bytových domov B1 a B2 v lokalite Šejba v katastrálnom území Lipany

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje podmienky OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – časti pozemku na komerčnú výstavbu bytových domov B1 a B2 v lokalite Šejba v k. ú. Lipany.



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


























UZNESENIE č. 40/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VI. Nakladanie s majetkom mesta
3. Zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje zámenu pozemkov so žiadateľom BILLYART 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 ods. 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.



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
























UZNESENIE č. 40/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VI. Nakladanie s majetkom mesta
4. Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje zámer predaja 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 ods. 8 písm. e), parcely KN C č. 1478/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2 a diel č.1 o výmere 3 m2 podľa GP 23/2022 odčlenený od parcely KN C č. 1478/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta Lipany, za cenu 30 €/m2, firme EKOREM 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 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor

























UZNESENIE č. 40/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VI. Nakladanie s majetkom mesta
5. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje predaj pozemku pani Daši Reistetterovej 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 ods. 8 písm. e), a to parcelu KN C č. 672/29, druh pozemku ostatná plocha o výmere 117 m2 podľa GP 50/2022, ktorá je vo vlastníctve Mesta Lipany za cenu 30 Eur/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľky, a pre Mesto Lipany nie je potrebná.



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
























UZNESENIE č. 40/2022/VI

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VI. Nakladanie s majetkom mesta
6. Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech IQ Build, s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s. v súvislosti s realizáciou stavby „2x NN prípojka – Lipany“ v priemyselnej zóne „Priemyselný areál – Autodružstvo Lipany“


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou IQ Build, s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s., predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na pozemku KNC č. 1416/3 o výmere 3550 m 2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 3829 za účelom rozšírenia NN siete  a odberných elektrických zariadení k objektom nachádzajúcim sa v priemyselnej zóne – Priemyselný areál – Autodružstvo Lipany k.ú. Lipany.



V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






















UZNESENIE č. 40/2022/VII

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 28. 04. 2022

k  bodu VII. Bytová politika mesta


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie správu o bytovej politike mesta.


V Lipanoch dňa 28. 04. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor



