UZNESENIE č. 43/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu I. Úvod

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



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
	































UZNESENIE č. 43/2022/I

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu I. Úvod

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
b) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
c) berie na vedomie informáciu o činnosti úradu,
d) ruší uznesenie 24/2020/VI.1. zo dňa 22.10.2020.



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






























UZNESENIE č. 43/2022/II

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu II. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
za 1. polrok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2022.



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






























UZNESENIE č. 43/2022/III

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu III. Nájom mestských bytov


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
	a) ruší nájom bytu Mgr. Lucii Tomčákovej na Hviezdoslavovej ul. č.  56, byt č. 18 k 31.08.2022, 
	b) schvaľuje nájom bytu na dobu určitú Matejovi Miženkovi  na Hviezdoslavovej    ul. č. 56, 

byt č. 18 od 01.09.2022 do 31.10.2023,  
	c) schvaľuje náhradníkov týchto žiadateľov: 2-izb. byt - Radka Nowická, Marián Čekan, Štefan Blichár, Matúš Bujnovský, Jaroslav Vološin,  Adriána Malá, Ľudmila Semanová, Irena Drobňákova,  Gabriela Regeciová, Kvetoslava Maťašová, Lívia Kožárová, Michal Spal, Patrik Karabinoš, Igor Macura, Zdenko Čekan, Kamil Gernát,  Zuzana Lukáčová, Milada Mikitová, Miroslav Hajduk, Zuzana Klembarová, Adriána Dujavová, Jozef Adamko, Miroslav Žihala, Martina Kvašňáková, Daniela Molčanová, Bc. Erika  Kandráčová, Mgr. Hennadii Zavhorodnii, Monika  Lacková.




V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor






















UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
1. Kúpa pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
	a) ruší uznesenie č. 14/2019/IV.1.d. zo dňa 28.11.2019,
	b) schvaľuje kúpu pozemku v k.ú Lipany, evidovanom na LV 2104, parcela KN C 112/2 o výmere 507 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v celosti od SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, za účelom jeho využitia na verejnoprospešné účely ako detské ihrisko slúžiace na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, za cenu 1450 €.  





V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor

























UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
2. Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
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 ods. 8, písm. e), a to diel č.1 o výmere 13 m2 podľa GP 73/2022 odčlenený od parcely KN C č. 2680/16, druh pozemku ostatná plocha vo vlastníctve Mesta Lipany, za cenu 23 €/m2, žiadateľom Ing. Petrovi Urdovi a MUDr. Jane Urdovej rod. Majtnerovej do BSM. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a pre Mesto Lipany nie je využiteľný.




V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
























UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
3. Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje zámer bezodplatnej 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 nasledovne. Diel č. 4 o výmere 121 m2 odčlenený od parcely KN E 513/2   na LV 1375 a diel č. 6 o výmere 27 m2 odčlenený od parcely KN E 513/3 na LV 2829 podľa GP 74/2022, t.j. celkom 147 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany na Odbojárskej  ulici. Za diel č. 1 o výmere 36 m2 odčlenený od parcely KN E 512/2 na LV 1345, diel č. 8 o výmere 5 m2 odčlenený od parcely KN E 513/4 na LV 1345, diel č. 10 o výmere 53 m2 odčlenený od parcely KN E 513/4 na LV 1345 podľa GP 74/2022 a parcelu KN E 506/12 o výmere 131 m2 na LV 3884, t.j. celkom 225 m2 vo vlastníctve spoločnosti AKKOR na ulici Janka Kráľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť že pozemok o výmere 147 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany je priľahlým pozemkom k pozemkom žiadateľa, parcely KN C 281, 282, 283/1 a 283/2 na Odbojárskej ulici. Zároveň pozemky na ulici Janka Kráľa, ktoré zámenou nadobudne Mesto Lipany, tvoria súčasť miestnej komunikácie s jej odvodnením.




V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


















UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
4. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej Židovskej synagógy


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
a) schvaľuje prebytočnosť majetku t.j budovy so súp. č. 590 a prislúchajúcej parcely reg. „C“ par. č. 426/3 o výmere 212m², zapísané na LV č. 1375 v kat. území Lipany,
b) schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta – budovy so súp. č. 590 a parcely reg. „C“ parc. č. 426/3 o výmere 212 m2, zapísaných na LV č. 1375 v kat. území Lipany – obchodnou verejnou súťažou,
c) schvaľuje  podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj budovy so súp. č. 590 a parcely reg. „C“ par. č. 426/3 o výmere 212m², zapísané na LV č. 1375 v kat. území Lipany.



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor
























UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
5. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva – podiely nezistených vlastníkov v správe SPF


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje: 
	zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom v k.ú Lipany, parcela KNC č. 1196/39, druh pozemku orná pôda o výmere 37 m2 a parcela KNC č. 1196/40 druh pozemku orná pôda o výmere 21 m2 evidované na LV 3936, pod B2 v podiele 48/480, pod B4 v podiele 12/480, pod B5 v podiele 30/480, pod B9 v podiele 30/480, pod B11 v podiele 20/480 a pod B16 v správe Slovenského pozemkového fondu;

 zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom v k.ú. Lipany, parcela KN C 1196/38, druh pozemku orná pôda o výmere 64 m2 evidovaný na LV č. 4654, pod B1 v podiele 8/16, pod B2 v podiele 1/16, pod B3 v podiele 1/16, pod B5 v podiele 1/16, pod B6 v podiele 1/16, pod B7 v podiele 1/16, pod B8 v podiele 1/16, pod B10 v správe Slovenského pozemkového fondu za finančnú náhradu vo výške 10,30 Eur/m2 formou Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva so správcom nezistených vlastníkov Slovenským pozemkovým fondom. 



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor


















UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
6. Zriadenie vecného bremena pre VVS, a.s. v súvislosti so stavbou kanalizácie a vodovodu v lokalite „Lipany, IBV Pod Hájom“


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje zriadenie vecného bremena týkajúce sa stavby vodovodu na pozemkoch zapísaných na LV č. 1375, a to KN-C č. 1194/76, KNC č. 1196/32, KNC č. 1194/78, KNC č. 1194/38, a na LV č. 3947, a to KNC č. 1196/34, bezodplatne, a to v rozsahu Geometrického plánu č. 94/2022, vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341 dňa 05.08.2022, záznam podrobného merania 2332 a zriadenie vecného bremena týkajúce sa stavby splaškovej kanalizácie (okrem dažďovej kanalizácie) na pozemkoch zapísaných na LV č. 1345, a to KNE č. 646, KNC č. 1194/76, KNC č. 1194/78, KNC č. 1194/100, KNC č. 1194/103, KNC č. 1194/6, KNC č. 1426/4, KNC č. 1426/33, KNC č. 1426/34, a to v rozsahu Geometrického plánu č. 95/2022, vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341 dňa 05.08.2022, záznam podrobného merania 2333. Predmetné vecné bremeno umožňuje oprávnenému právo nerušeného prístupu na nehnuteľnosti uvedené v Zmluve o zriadení vecného bremena, vykonávanie stavebných prác, prác spojených s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou v trase vedenia vodovodného, a kanalizačného potrubia. Povinný sa taktiež zaväzuje nerealizovať na uvedených nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným základom, prípadne iné stavebné alebo zemné práce, ktorými by obmedzovali oprávneného vo výkone oprávnenia vyplývajúceho z vecného bremena bez súhlasu v rozsahu Geometrického plánu č. 94/2022 a Geometrického plánu č. 95/2022.



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor













UZNESENIE č. 43/2022/IV

Mestského zastupiteľstva v Lipanoch

zo dňa 25. 08. 2022

k  bodu IV. Nakladanie s majetkom mesta
7. Zámer predaja vodovodu, ATS, splaškovej kanalizácie a predaja pozemku pod ATS v súvislosti so stavbou kanalizácie a vodovodu v lokalite „Lipany, IBV Pod Hájom“


Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch po prerokovaní:
schvaľuje zámer predaja majetku mesta - diela v rámci stavby „Lipany – lokalita IBV Pod Hájom“, a to
SO 06a Vodovod a ATS
	Rad 2  PEHD DN 100 o dĺžke 551,40 m

ATS (automatická tlaková stanica, podzemná) – 1 ks
Strojná časť ATS – pozostáva z 3 ks čerpadiel – Wilp-Control C-Booster
NN prípojka k ATS
Podzemné hydranty v počte – 6 ks, ako kalníky a vzdušníky
SO 07a Splašková kanalizácia
	Stoka „B“     PVC DN 300 		o dĺžke 201,42 m

Stoka „B-1“   PVC DN 300 		o dĺžke  55,56 m
Stoka „B-2“   PVC DN 300 		o dĺžke  55,79 m
	Stoka „C“     PVC DN 300 		o dĺžke 141,08 m

Stoka „C-1“   PVC DN 300 		o dĺžke  56,25 m
Stoka „C-2“   PVC DN 300 		o dĺžke  55,91 m
Stoka „C-3“   PVC DN 300		o dĺžke 72,78 m
	Stoka „C-4“   PVC DN 300		o dĺžke 55,95 m
	Stoka „C-5“   PVC DN 300		o dĺžke 74,88 m
	Stoka „C-6“   PVC DN 300		o dĺžke 57,18 m
Kanalizácia   PVC DN 300   spolu	o dĺžke 826,80 m

Predmetom predaja sú tiež nehnuteľnosti:
ATS (automatická tlaková stanica – zemná) – (bez súpisného čísla), ktorá stojí na parcele KNC č. 1194/115 o výmere 31 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV č. 1375 odčlenený na základe Geometrického plánu č. 94/2022, vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341 dňa 05.08.2022, záznam podrobného merania 2332 od parcely KNC č. 1194/76. 

Pozemok pod ATS – parcela KNC č. 1194/115 o výmere 31 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV č. 1375 odčlenený na základe Geometrického plánu č. 94/2022, vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341 dňa 05.08.2022, záznam podrobného merania 2332 od parcely KNC č. 1194/76. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že predmet kúpy je vybudovaný, skolaudovaný a ku dňu kúpy v správe VVS, a.s. na základe uzatvorených Zmlúv o výkone správy majetku pre vodovod a kanalizáciu. Mesto Lipany, vzhľadom na finančnú, technickú a personálnu náročnosť spojenú s vlastníctvom majetku, sa rozhodlo pre najvhodnejšiu možnosť odpredaja majetku práve do vlastníctva VVS, a.s. Košice. Odpredaj majetku – vodovodu a kanalizácie a nehnuteľností do vlastníctva VVS, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom mesta Lipany. V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa predávajúci Mesto Lipany predáva uvedený majetok za 217.413,61 Eur bez DPH, z toho Vodovod + ATS 119.760,- Eur bez DPH (SO 06a), Splašková kanalizácia 97.652,61 Eur bez DPH (SO 07a) a nehnuteľnosti – ATS + pozemok pod ATS 1,00 Eur bez DPH. 



V Lipanoch dňa 26. 08. 2022						Ing. Vladimír Jánošík	
									primátor








