Obsah jednotlivých uznesení od roku 2005 doteraz:

27/2005/X. Aktuálna rozpracovanosť prípravy priemyselného parku
a) berie na vedomie  informáciu o aktuálnej rozpracovanosti prípravy priemyselného parku v meste Lipany,
b) ukladá zabezpečiť spracovanie žiadosti a uchádzať sa o finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EU alebo štátneho rozpočtu SR na vybudovanie priemyselného parku v Lipanoch.
Termín: 31.12.2005					Zodpovedný: prednosta MsÚ

30/2005/X. Priemyselný park
schvaľuje  kúpu pozemkov v k.ú. Lipany na zriadenie priemyselného parku od známych vlastníkov po 100.- Sk/m2 a neznámych vlastníkov cestou SPF Bratislava po 96.-Sk/m2 v celkovej výmere 32 590 m2 a to parcely číslo: 1679/1, 1679/2, 1680,1693, 1702/1, 1702/2, 1701, 1702/3, 1703/1, 1703/2, 1707/1, 1707/2, 1713/1, 1713/2, 1715, 1722/1, 1723, 1711/1, 1712, 1726/1, 1727/11, 1727/12, 1708, 1709, 1710, 1711/2, 1738/1, 1738/2, 1733/2, 1734/1, 1734/2, 1735, 1736, 1737/2, 1732, 1733/1, 1733/3, 1733/4, 1743/1, 1739, 1740, 1741,1659/1, 1698, 1682, 1699/3, 1699/3, 1699/4, 1684, 1654, 1655, 1656, 1657/1, 1657/2, 1660, 1754/1, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1681, 1683, 1685, 1688/4, 1699/1, 1692/2, 1694/3, 1697, 1699/2, 1711/1, 1712, 1722/2.

37/2006/IX. Rozvoj podnikania v meste
a) berie na vedomie   informáciu o rozvoji podnikania v meste,
b) schvaľuje podmienky prenájmu a budúceho predaja pozemkov v priemyselnom parku Za traťou investorom.

38/2006/II. Priemyselný park „Za traťou“
1. Ručenie banke Dexia za poskytnutý úver
schvaľuje  ručenie za úver Dexia banke Slovensko, a.s. na úver „Spolufinancovanie investičných zámerov – priemyselný park a práce na vrte L1“ číslo úverovej zmluvy 40/009/06 vistazmenkou. 
2. Ručenie agentúre SARIO za poskytnutie nenávratného príspevku
schvaľuje ručenie mestským majetkom na akciu Priemyselný park Za traťou pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu Bratislava v celkovej hodnote do 40 mil. Sk a to nehnuteľnosťami vedenými na LV č. 1375 k.ú. Lipany s.č. 112 postavenej na p.č. 1240/22, s.č. 113 postavenej na p.č. 1240/6, s.č. 476 postavenej na p.č. 1240/7 a s.č. 477 postavenej na p.č. 1240/5.
3. Nájomná zmluva
berie na vedomie  informáciu o podmienkach prípravy nájomnej zmluvy s budúcimi investormi o nájme plochy určenej na výstavbu výrobných hál.

42/2006/IV. Prevody nehnuteľností
3. Nájom plynárenského zariadenia pre priemyselný park
schvaľuje  nájom plynárenského zariadenia pre priemyselný park Za traťou, ktoré pozostáva z D 110 – 344 m, D 180 – 85 m (chránička), D – 63 – 75 m, D 125 – 50 m, elektrotvarovkovej navrtávacej armatúry D 16090, GU D 90-HUP,redukcia D 110/90, GK D 63 – 6 ks do nájmu za 1,- Sk pre SPP-distribúcia, a.s., Bratislava do doby nábehu odberov
4. Zriadenie záložného práva pre SARIO Bratislava na akciu „Priemyselný park“
schvaľuje  záložné právo zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva pre SARIO,Bratislava na zabezpečenie pohľadávky na akciu „Priemyselný park Za traťou“ nehnuteľnostami: budovy, s.č. 112 na p.č. 1240/22 a pozemok p.č. 1240/22, s.č. 476 na p.č. 1240/7 a pozemok p.č.1240/7, s.č. 477 na p.č. 1240/5 a pozemok p.č. 1240/5, s.č.1297 na p.č. 1240/21 a pozemok p.č. 1240/21.

3/2007/X. Rozvoj podnikania v meste – priemyselný park
berie na vedomie správu o rozvoji podnikania v meste.

14/2008/I.Zmena zabezpečenia pohľadávky  na základe „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 11110200039“
a) ruší uznesenie 38/2006/II.2. zo dňa 6.4.2006,
b) ruší uznesenie 42/2006/IV.4. zo dňa 26.10.2006,
c) schvaľuje záložné právo zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva pre SARIO, Bratislava na zabezpečenie pohľadávky na akciu „Priemyselný park Za traťou“ nehnuteľnosťami: 
A) Prevádzková budova – zdravotné stredisko, postavená na pozemku p.č. 694/2 k.ú. Lipany, registrovaná v Lipanoch pod súp.č. 579, vrátane príslušenstva a pozemku p.č. 694/2 k.ú. Lipany, 
B) Prevádzková budova – dom služieb, postavená na pozemku p.č. 637/1 k.ú. Lipany, registrovaná v Lipanoch pod súp.č. 596, vrátane príslušenstva pozemku p.č. 637/1 k.ú. Lipany, 
C) Prevádzková stavba – nákupné stredisko Gľace, postavená na pozemku 1176/68 k.ú. Lipany, registrovaná v Lipanoch pod súp.č. 793, vrátane príslušenstva a pozemku p.č. 1176/68 k.ú. Lipany, 
D) Budova kina, postavená na pozemku p.č. 784 k.ú. Lipany, registrovaná v Lipanoch pod súp.č. 556, vrátane príslušenstva a pozemku p.č. 784 k.ú. Lipany, 
E) Budova Mestského úradu, postavená na pozemku p.č. 783/1 k.ú. Lipany, registrovaná v Lipanoch pod súp.č. 557, vrátane príslušenstva a pozemku p.č. 783/1  k.ú. Lipany.

15/2008/ XVI.	Priemyselný park
a) berie na vedomie informáciu o priemyselnom parku,
b) berie na vedomie zoznam záujemcov o investovanie v PP,
c) schvaľuje zámer dlhodobého prenájmu pozemku firme Teprofa Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica na výstavbu priemyselných hál,
d) ukladá prednostovi MsÚ pripraviť nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve pre firmu Teprofa Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica na výstavbu priemyselných hál v PP a predložiť ju na schválenie v mestskom zastupiteľstve.
Termín: máj 2008						Zodpovedný: prednosta MsÚ

16/2008/XVII. Prevody nehnuteľností
2. Vysporiadanie pozemkov pre IBV Rovinky a priemyselný park
a) schvaľuje kúpu pozemkov od Andreja Krajcera, bytom Kežmarok, Garbiarska 11, takto:
1. pozemok vedený na LV č. 3984, p.č. 685 o výmere 5459 m2 – orná pôda, po 200.-Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Andrej Krajcer pod B4 v podiele 1/12
2. pozemok vedený na LV č. 4184, p.č. 1711/1 o výmere 551 m2 – orná pôda, po 100.- Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Andrej Krajcer pod B4 v podiele 1/12
3. pozemok vedený na LV č. 4246, p.č. 1739 o výmere 261 m2 – orná pôda, po 100.- Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Andrej Krajcer pod B3 v podiele 1/6
4. pozemok vedený na LV č. 4185, p.č. 1712 o výmere 976 m2 – orná pôda, po 100.- Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Andrej Krajcer pod B3 v podiele 200/3000
5. pozemok vedený na LV č. 4192, p.č. 1718/1 o výmere 11 m2 – orná pôda, po 100.- Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Andrej Krajcer pod B1 v podiele 5/10 
6. pozemok vedený na LV č. 4066, p.č. 1714/1 o výmere 72 m2 – orná pôda, po 100.- Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Andrej Krajcer pod B3 v podiele 1/6,
b) schvaľuje kúpu pozemkov po 100,- Sk/m2 od Filipa Majtnera, bytom Lipany, Nám. sv. Martina 61 na výstavbu priemyselného parku takto:
1. pozemok vedený na LV č. 4179, p.č.1707/1 o výmere 1188m2 – orná pôda, po100.-Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Filip Majtner v podiele 38/96
2. pozemok vedený na LV č. 4141, p.č. 1678 o výmere 624 m2 – orná pôda, po 100.-Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve -Filip Majtner v podiele 308/672
3. pozemok vedený na LV č. 4139, p.č.1676 o výmere 1512 m2 – orná pôda, po100.-Sk/m2 v podielovom spoluvlastníctve - Filip Majtner v podiele 102/112,
c) schvaľuje kúpu pozemku v IBV Rovinky p.č. 677/1 o výmere 152 m2 a p.č. 677/2 o výmere 49 m2 v podiele 8/24 od  Márie Plavčanovej, bytom Hviezdoslavova 77, Lipany po 200,- Sk/m2.
	
17/2008/I. Prezentácia záujemcu o investíciu v „Priemyselnom parku Za traťou“
berie na vedomie  prezentáciu záujemcu o investíciu v „Priemyselnom parku Za traťou“.

17/2008/II. Memorandum o porozumení medzi mestom Lipany a firmou Fonderia di Torbole SpA
schvaľuje memorandum o porozumení medzi mestom Lipany a firmou Fonderia di Torbole SpA.

18/2008/ XIX.	 Rôzne
1. Nájomná zmluva medzi mestom Lipany a firmou Teprofa, s.r.o.
schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Mestom Lipany a Teprofou, s.r.o., Považská Bystrica.

21/2008/ VI. Informácia o priemyselnom parku Za traťou	
a) berie na vedomie informáciu o priemyselnom parku v Lipanoch,
b) schvaľuje zámer firmy E@G, Eisen-Stahl, s.r.o., Sabinovská 65, Lipany  o podnikanie v PP Za traťou,
c) ukladá prednostovi MsÚ predložiť na schválenie nájomnú zmluvu medzi Mestom Lipany a E@G, Eisen-Stahl, s.r.o., Sabinovská 65, Lipany.
Termín: do 31.12.2008

22/2008/VI. Majetkové prevody
7. šírenie priemyselného parku
schvaľuje kúpu pozemkov podielov známych vlastníkov v lokalite Priemyselný park za 100,- Sk/m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Lipany, vedené Správou katastra Sabinov na:
a) LV č.4148, pozemky p.č. 1686 o výmere 857 m2, orná pôda, v podielovom    spoluvlastníctve: Milena Smreková, Lipany, Kollárova 16, v celosti,
b)  LV č. 4108, pozemky p.č. 1651/1 o výmere 178 m2, orná pôda, a p.č. 1688/2 o výmere 53 m2, orná pôda v podielovom spoluvlastníctve: Pavol Smrek, Lipany, Jánošíkova 53 v celosti,
c)  LV č. 4150,  pozemky p.č. 1688/1 o výmere 53, orná pôda, v podielovom spoluvlastníctve: Oľga Lenhardtová, Košice, Tatranská 21, pod B2 v podiele 1/6, Ida Mitrová, Praha 5, Nad Zlíchovem 24, pod B4 v podiele 1/3,
d) LV č. 4154, pozemky p.č. 1688/6 o výmere 26 m2, orná pôda, v podielovom spoluvlastníctve: Štefánia Žilková, 17. novembra 146, Prešov v podiele 1/6 pod B5, Melánia Turlíková, Lipany, Nám. sv. Martina 8 v podiele 1/6 pod B4, Jozef Leško, Lipany, Hviezdoslavova 95, v podiele 1/6 pod B6,  
e) LV č. 4157, pozemky p.č. 1689/3 o výmere 129 m2, orná pôda,   v podielovom spoluvlastníctve: Mária Derfiňáková, Lipany, Hviezdoslavova 77, v podiele 1/6 pod  B3, Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3 IČO: 00317667, v podiele 1/6 pod B 4,   
f) LV č. 4151, pozemok p.č. 1688/3 o výmere 53 m2, orná pôda, v podielovom spoluvlastníctve: Ján Kaminský, Lipany, Jánošíkova 24, v podiele 16/24 pod B 5,
g) LV č. 4159, pozemky p.č. 1689/5 o výmere 80 m2, orná pôda,   v podielovom spoluvlastníctve: Mária Katuščáková, Lipany, Odbojárska 5, v podiele 1/5 pod  B2, Pavol Štroncer, Lipany, Nám. sv. Martina 12, v podiele 7/50 pod B4, Mária Miženková, Dubovica 24,  v podiele 1/50 pod B5, Terézia Belišová,  Prešov, Prostejovská 117, v podiele 1/50 pod B6, Zuzana Paľová, Prešov, Volgogradská 4, v podiele 1/50 pod B7, Jozef Štroncer, Sabinov, Zapotockého 34, v podiele 1/5 pod B8,  
h) LV č. 4161, pozemok p.č. 1691/2 o výmere 471 m2, orná pôda, v podielovom spoluvlastníctve: Andrej Majtner, Košice, Braniskova 18, v celosti,
i) LV č. 4165, pozemky p.č. 1694/1 o výmere 273 m2, orná pôda a p.č.1695 o výmere 134 m2, orná pôda,  v podielovom spoluvlastníctve: Vojtech Lukáč, Lipany, Nám. sv. Martina 10 v podiele 1/12 pod B6 a v podiele 4/48 pod B7, Anton Karniš, Stará Ľubovňa, Okružná 61, v podiele 5/48 pod B8, Jozef Belejík, Stará Ľubovňa, Zimná 62, v podiele 5/144 pod B9, Ľubomír Motýľ, Stará Ľubovňa , Mierová 38,  v podiele 5/48 pod B10, Andrej Lukáč, Stará Ľubovňa Štúrova 47, v podiele 5/48 pod B11, Marián Belejík, Stará Ľubovňa, Okružná 26, v podiele 5/144 pod B13, Ľubomír Belejík, Prešov, Partizánska 2, v podiele 5/144 pod B14,
j) LV č. 4168, pozemky p.č. 1696 o výmere 359 m2, orná pôda, v podielovom    spoluvlastníctve: Milena Smreková, Lipany, Kollárova 16, v podiele 2/12 pod B5, Margita Pružinská, Stará Ľubovňa, Letná 34, v podiele 1/30 pod B10, Ing. Anton Pollák, Prešov, Sabinovská 10, v podiele 1/12 pod B3 a v podiele 1/12 pod B6, Katarína Kordiaková, Lipany, Sládkovičova 1, v podiele 1/30 pod B9, Oľga Dopiriaková, Prešov, Mirka Nešpora 32, v podiele 1/30 pod B11,Ing. František Pollák, Košice, Idanská 11 v podiele 1/30 pod B12, Ing. Vladimír Pollák, Bratislava, Jurigovo nám. 4 v podiele 1/30 pod B13, a SR-SPF Bratislava, Búdkova 36 v podiele 2/12 pod B7.

25/2009/XII. Nájom pozemku v priemyselnom parku
ukladá predložiť nájomnú zmluvu medzi Mestom Lipany a firmou JO-TEL, s.r.o., Brezovička 136, o nájme pozemkov v priemyselnom parku Za traťou na schválenie do marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva                            
Zodpovedný: prednosta MsÚ

28/2009/V. Priemyselný park Za traťou
a) berie na vedomie informáciu o situácii v PP Za traťou,
b) ruší uznesenie MsZ č. 23/2008/XII.,
c) schvaľuje Nájomnú zmluvu medzi Mestom Lipany a Aluminium systém, s.r.o., Lipany o jej pôsobení v PP Za traťou,
d) doporučuje primátorovi mesta rokovať s vedením Sario o zmene indikátorov vyplývajúcich so Zmluvy o poskytnutí NFP.
Termín: do 31.12.2009           			Zodpovedný: primátor mesta

33/2009/II. Informácia o priemyselnom parku
a) berie na vedomie informáciu o situácii v PP Za traťou,
b) schvaľuje
1. zámer rozšírenia priemyselného parku v zmysle územného plánu na p.č. 1374/19, 1669/1, 1669/2, 1668, 1666/2, 1667/1, 1666/1, 1664, 1665, 1674, 1597/21, 1597/1, 1599/1, 1599/21, 1601/1, 1600/21, 1602/11, 1602/12, 1605/11, 1605/12? 1606/11, 1606/12, 1607/1, 1595/21, 1595/1, 1969, 1936, 1760/4, 1965/1, 1965/2, 1805/1, 1805/2, 1760/6, 1964/3, 1760/8, 1598/1, 1596/1, 1594/1,
2. zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky pre Sario Bratislava  na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt  Priemyselný park Za traťou vo výške 1 748 951,072 € nehnuteľnosťami p.č. 747, 752/2-14, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 1331/9, 1331/10, 1330/43, 1330/44,
Termín: 31.12.2009                                                Zodp.: prednosta MsÚ
c) ukladá pripraviť nájomnú zmluvu medzi Mestom Lipany a firmou Tecoma Travel    Agency, s.r.o., Košice, Jantárová 6 o jej pôsobení v PP Za traťou.
Termín: 31.12.2009                                                Zodp.: prednosta MsÚ  

35/2009/XV. Rôzne
schvaľuje nájomnú zmluvu medzi mestom Lipany a firmou P.P.U.H. Witecki Jerzy – Kawula Marek Spolka Jawna na vybudovanie technológie na výrobu betónových zmesí a následného predaja spotrebiteľovi.

36/2009/IV. Nájom pozemku v priemyselnom parku
schvaľuje nájomnú zmluvu medzi mestom Lipany a firmou ICLA SR, s.r.o., Priemyselná štvrť 13, 083 01 Sabinov na vybudovanie prevádzky s obchodnou činnosťou.

39/2010/V. Podnikanie a zamestnanosť v meste v priemyselnom praku
berie na vedomie informáciu o stave podnikania v priemyselnom parku Za traťou.

44/2010/ XIII. Informácia o priemyselnom parku
berie na vedomie informáciu o situácii v PP Za traťou.

45/2010/ XIV.	 Rôzne
4. Nájom pozemku
schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve medzi Mestom Lipany a Tecoma Travel Agency, s.r.o. Košice zo dňa 29.10.2009 ohľadom nájmu pozemku v priemyselnom parku na vybudovanie prístupovej cesty na  p.č. 752/21 o výmere 534 m2.

3/2011/ XIV. Informácia o priemyselnom parku Za traťou
berie na vedomie informáciu o priemyselnom parku Za traťou.

7/2011/ VI. Informácia o priemyselnom parku
a) berie na vedomie informáciu o priemyselnom parku Za traťou,
b) ruší uznesenie 28/2009/V.c,
c) ukladá spropagovať možnosti podnikania v priemyselnom parku Za traťou.
Zodpovedný: prednosta MsÚ				Termín: september 2011

11/2012/VI. 	Informácia o priemyselnom parku Za traťou
a) berie na vedomie informáciu o priemyselnom parku Za traťou,
b) ukladá informovať agentúru SARIO o súčasnom stave v priemyselnom parku Za traťou.
Termín: do 30. apríla 2012				   	Zodpovedný: prednosta úradu

14/2012/IV. Nakladanie s majetkom mesta
3. Zriadenie vecného bremena 
schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, ako „povinný z vecného bremena“ a   Tecoma Travel Agency, s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, ako „oprávnený z vecného bremena na pozemok p.č. 752/21.vedený v registri CKN, k.ú. Lipany. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka pozemku strpieť právo vstupu, prechodu a prejazdu cez tento pozemok. Účelom zriadenia vecného bremena je umožnenie prístupu na pozemok p.č. 752/18 na ktorom je postavená fotovoltaická elektráreň.

15/2012/III. Nájom pozemkov v priemyselnom parku Za traťou
a) berie na vedomie informáciu o situácii v PP Za traťou,
b) schvaľuje Nájomnú zmluvu medzi Mestom Lipany a E&G-Eisen-Stahl, s.r.o.  Lipany, Sabinovská 65  o jej pôsobení v PP Za traťou,
c) schvaľuje dodatok nájomnej zmluvy medzi mestom Lipany a ICLA SR, s.r.o. a dodatok nájomnej zmluvy medzi mestom Lipany a Teprofa Slovakia, s.r.o.,
d) ukladá prednostovi MsÚ  zvolať verejné pracovné stretnutia s firmami BioLipany, s.r.o., Poprad, Repox, s.r.o., Poprad a LI-Mash ENERGY s.r.o., Nitra za účasti poslancov MsZ, členov komisií výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia v záujme konzultácie ich zámerov v priemyselnom parku a dopadu realizácie projektov na život občanov mesta Lipany.
Termín: do 20.09.2012           			                   Zodpovedný: prednosta MsÚ

16/2012/II. Nakladanie s majetkom mesta
6. Nájom pozemkov - Priemyselný park Za traťou
a) berie na vedomie informáciu o verejnom pracovnom stretnutí o podnikaní firiem BioLipany, s.r.o., Poprad, Repox, s.r.o., Poprad a LI-Mash ENERGY s.r.o., Nitra,
b) schvaľuje zámer realizácie projektov firiem BioLipany, s.r.o., Poprad, Repox, s.r.o., Poprad a LI-Mash ENERGY s.r.o., Nitra v PP Za traťou. Nájomnú zmluvu uzavrie mesto po predložení právoplatného územného rozhodnutia.
Termín: Máj 2013

20/2013/VII. Priemyselný park Za traťou – informácia
a) berie na vedomie informáciu o stave v Priemyselnom parku Za traťou
b) berie na vedomie informáciu o zrušení zámeru výstavby prevádzky firmou LI-MASCH Energy.

24/2013/ I. Priemyselný park Za traťou – informácia
1) berie na vedomie informáciu o stave v Priemyselnom parku Za traťou,
2) schvaľuje 
a) nájomnú zmluvu s firmou  BIOLIPANY s.r.o. 058 01 Poprad, Staré Ihrisko 4751/30, na nájom pozemkov v PP Za traťou,
b) nájomnú zmluvu s firmou  Repox s.r.o. 058 01 Poprad, Štefánikova 873/7, na nájom pozemkov v PP  Za traťou,
3) schvaľuje zámer realizácie projektov firiem EUROBAU-JM, spol. s r.o. Orlov 235 a Expresline s.r.o., Poprad. Nájom pozemkov uzavrie mesto s nimi po  predložení pravoplatného územného rozhodnutia.

27/2013/ V. Priemyselný park Za traťou
1) berie na vedomie informáciu o stave v Priemyselnom parku Za traťou.
2) schvaľuje nájomnú zmluvu s firmou EUROBAU-JM, spol. s r.o. Orlov 235 na nájom pozemkov v PP Za traťou,
3) schvaľuje nájomnú zmluvu s firmou Expresline s.r.o., Poprad, Ústecko-Orlická 3300/25  na nájom pozemkov v PP  Za traťou.

32/2014/XXI. Priemyselný park Za traťou – informácia
1) berie na vedomie informáciu o stave v Priemyselnom parku Za traťou,
2) schvaľuje nájomnú zmluvu s firmou Medicproduct, a.s., Kpt. Nálepku 2, Lipany  na nájom pozemkov v PP Za traťou.

33/2014/VII. Priemyselný park Za traťou
1) berie na vedomie informáciu o stave v Priemyselnom parku Za traťou,
2) schvaľuje nájomnú zmluvu s firmou Expresline s.r.o. na nájom pozemkov v PP Za traťou.

34/2014/X. Priemyselný park Za traťou
a) berie na vedomie informáciu o situácii v priemyselnom parku Za traťou,
b) berie na vedomie žiadosť firmy OECO, s.r.o. Košice  realizácii investície depolymerizačného zariadenia na zhodnocovanie odpadových plastov v priemyselnom parku Za traťou. 

38/2014/II. Nakladanie s majetkom mesta
4. Nájom pozemku v priemyselnom parku
schvaľuje nájom pozemku p.č.744/21 o výmere 584m2 pre firmu Repox s.r.o, 058 01 Poprad, Staré ihrisko 4751/30 formou dodatku č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.07.2013.

39/2014/III.	Nakladanie s majetkom mesta
2. Priemyselný park – dodatok k nájomnej zmluve
schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy medzi mestom Lipany a firmou ICLA SR, s.r.o. Za traťou 88, Lipany formou dodatku č.3, ktorej predmetom je zmena prenajatej plochy na p.č. 752/4 z výmery 5256m2 na výmeru 2409m2 podľa GP č. 93/2014.

2/2015/XIV.	Rôzne
3. Priemyselný park – Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
schvaľuje Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy č. 4706/2014 medzi Mestom Lipany a Medicproduct a.s. 

3/2015/III. Priemyselný park
a) schvaľuje investíciu do priemyselného parku Za traťou firme Przedsiebiorstwo Budownictwa Inžynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik, Mochnaczka Wyzna 59, 33-380 Krynica – Zdroj, Poľsko zameranú na produkciu asfaltu a činnosť s ňou súvisiacou,
b) poveruje primátora mesta podpísaním štandardnej nájomnej zmluvy s investorom do priemyselného parku.

4/2015/XIII. Informácia o priemyselnom parku
a) berie na vedomie informáciu o situácii v priemyselnom parku Za traťou,
b) schvaľuje dodatok č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa 01.05.2010 uzatvorenej medzi Mestom Lipany a ICLA SR, s.r.o.,
c) schvaľuje Nájomnú zmluvu uzavretú medzi Mestom Lipany a Pavlom Petríkom, Lúčka 99, 082 71,
d) ukladá prednostovi úradu preveriť a informovať mestské zastupiteľstvo o postupe pri kolaudácii firmy Repox, s.r.o.

6/2015/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.

11/2015/X. Priemyselný park Za traťou
berie na vedomie informáciu v Priemyselnom parku Za traťou.

18/2016/XIII. Priemyselný park Za traťou – informácia
berie na vedomie informáciu o Priemyselnom parku Za traťou.

22/2016/V. Nakladanie s majetkom mesta
6. Nájomná zmluva – dodatok
schvaľuje Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 02.06.2008 medzi Mestom Lipany a Teprofou Slovakia s.r.o.

23/2016/VI. Nakladanie s majetkom mesta
5. Nájomná zmluva
schvaľuje Nájomnú zmluvu uzavretú medzi Mestom Lipany, Krivianska 1 a STOLÁRSTVO PETRÍK s.r.o., Lúčka 65.

27/2017/X. Priemyselný park Za traťou – informácia
berie na vedomie informáciu o stave v Priemyselnom parku Za traťou.

28/2017/X. Rôzne
1. Nájomná zmluva č. 5005/21/2016, Dodatok č. 1 – Návrh
a) schvaľuje Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5005/21/2016 medzi Mestom Lipany a MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.,
b) schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Lipany a MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.

