
Zápisnica
z 58. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 11.09.2014

Prítomní:             Plančár Jozef, starosta obce
                              poslanci OcZ –  Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Ing. Klimčo Š.
Neprítomní:         Kováč M.
Ďalší prítomní:    Vidumská K., zam.obce   
                              
Verejnosť:            -

Zapisovateľ:        Ing. Ircha M.
Overovateľ:         Solej P., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15 a Školský klub  
    detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za 1. polrok 2014
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. M. Irchu 
a  overovateľov  zápisnice  p.  P.  Soleja  a  p.  J.  Miroľu.  Starosta  obce  konštatoval,  že  počet 
prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Za program rokovania bolo hlasované: 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

         0 proti       0 zdržali sa

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia
2.  Kontrola prijatých uznesení
3.  Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15 a Školský   

 klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie
4.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za 1. polrok 2014
5.  Rôzne
6.  Diskusia
7.  Záver 

K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/

Zápisnica z 58. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, konaného dňa 11.09.2014                                                             1/5



− uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá
− uznesenie č. 49/2014-12 – trvá
− uznesenie č. 54/2014-3,4 – trvá
− uznesenie č. 54/2014-6 – splnené čiastočne
− uznesenie č. 56/2014-7 – splnené
− uznesenie č. 57/2014-2 – splnené

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 58/2014-1
 obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
 kontrolu plnenia prijatých uznesení

               Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                     Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha 

   0 proti       0 zdržali sa

K bodu  3:
Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15
a Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 – prerokovanie
a schválenie
− návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke vyvesený dňa 27.08.2014 a zvesený dňa 

11.09.2014 
− počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky 
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 58/2014-2
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
VZN č. 1/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15
a  Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15

       Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha 

                            0 proti           0 zdržali sa

K bodu 4:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za 1. polrok 2014
– starosta predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za 1. polrok 

2014, správa bola každému poslancovi doručená na preštudovanie
– poslanci nevzniesli pripomienky
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 58/2014-3
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie

                     Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za 1. polrok 2014

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

                                         0 proti           0 zdržali sa
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K bodu 5:
Rôzne

1. Uznesenie Okresného súdu Prešov č. 73Er 299/2014 Ex 420/14  
Starosta  predložil  Uznesenie  Okresného  súdu  Prešov  č.  73Er  299/2014  Ex  420/14   v 
exekučnej veci oprávneného: COOP Jednota Prešov, s. d. proti povinnému: Obec Lipníky 
o vymoženie uloženej  povinnosti  príslušenstva exekúcie.  Uznesenie  nám bolo právnym 
zástupcom  doručené  mailom  a  následne  zaslané  poslancom  na  preštudovanie.  Týmto 
uznesením  Okresný  súd  zamietol  žiadosť  súdneho  exekútora  JUDr.  R.  Gibartiho, 
Exekútorský úrad so sídlom v Prešove, o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie Ex 
420/14 zo dňa 23.05.2014.
Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 58/2014-4
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie

                    Uznesenie Okresného súdu Prešov č. 73Er 299/2014 Ex 420/14
             zo dňa 3.9.2014

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

                                         0 proti           0 zdržali sa

2. Rozpočet obce  – neuplatňovanie programov  
V súvislosti s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  
samosprávy v z. n. p. predložil starosta obce návrh, aby sa už od roku 2015 neuplatňovali 
programy v rozpočte Obce Lipníky. To znamená, že rozpočet by sa zostavoval a predkladal 
bez programovej štruktúry.
Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 58/2014-5
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje

                    v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
             pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie 
             programov v rozpočte Obce Lipníky od roku 2015

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

                                         0 proti           0 zdržali sa

3. Požiadavky Materskej školy Lipníky   
Starosta obce predložil a prečítal požiadavky Materskej školy Lipníky 15. Poslanci OcZ 
požiadavky prerokovali.
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 58/2014-6
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1.  schvaľuje

                            zakúpenie kuchynského riadu, opravu pivničného okna,
                 zakúpenie deliacej dosky medzi detské toalety, zakúpenie farieb
                 na náter oplotenia a detských preliezok
             2. neschvaľuje
                 zakúpenie kuchynskej zostavy – ako časti kuchynskej linky,
                renováciu zadných vchodových dverí a okien, užívanie triedy
                ZŠ pre účely MŠ
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       Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

                                         0 proti           0 zdržali sa

4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie  
V súvislosti  so schválením požiadaviek MŠ predložil  starosta návrh úpravy rozpočtu – 
rozpočtové opatrenie č. 2014/06 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 
583/2004  Z.  z..  Rozpočtové  opatrenie  č.  2014/06   je  prílohou  zápisnice.  K  návrhu 
rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 58/2014-7
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/06
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:  4 za o 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

                                         0 proti           0 zdržali sa

5. Stravovanie cudzích stravníkov v ŠJ – dôchodcov obce  
Starosta obce v súvislosti s nízkym počtom dôchodcov odberajúcich stravu zo ŠJ predložil 
na prerokovanie, či bude obec naďalej poskytovať obedy dôchodcom. Obedy sú vydávané 
do obedárov, pre obedy si dôchodcovia dochádzajú. 
Cena obeda pozostáva z: 

a. príspevku  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórii 
stravníkov v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) VZN obce Lipníky č. 1/2011  

b. príspevku na režijné náklady vo výške 0,83 Eur/ 1 obed
Návrh poslanci prerokovali, pripomienky neboli vznesené.
− Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 58/2014-8
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
poskytovanie obedov pre dôchodcov zo ŠJ Lipníky naďalej, 
cena obedu je stanovená:  vo výške príspevku na režijné náklady
0,83 Eur / 1 obed + príspevok vo výške nákladov na nákup potravín 
v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) VZN č. 1/2011

Hlasovanie:  4 za o 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Ing. Ircha

                                         0 proti           0 zdržali sa
         

K bodu 6:
Diskusia
− bez diskusného príspevku

K bodu 7:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísal:   Ing. Ircha M.  .................................
       

Overovatelia: Solej P.    ….............................
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                       Miroľa J. …...............................

          ….................................
     Jozef Plančár

                  starosta obce

                               

Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia 
− Návrh VZN 
− Požiadavky MŠ Lipníky
− Návrh rozpočtového opatrenie č. 2014/06
− Uznesenie OcZ č. 58/2014-1   -   57/2014-8
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