
Zápisnica
z 56. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 08.08.2014

Prítomní:             Plančár Jozef, starosta obce
                              poslanci OcZ –  Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.
Neprítomní:         Ing. Klimčo Š.
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. Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
4. Dodatok  č.  1  k  VZN Obce  Lipníky č.  1/2011 o  určení  výšky príspevkov  na  čiastočnú úradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení 
výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni – prerokovanie a schválenie návrhu

5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Lipníky č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie 
návrhu

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na 2. polrok 2014
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Lipníky na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
8. Určenie počtu poslancov Obce Lipníky na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
9. Predaj akcií VVS, a. s.  
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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. Ircha M., Kováč M.

         0 proti       0 zdržali sa

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
4. Dodatok  č.  1  k  VZN Obce  Lipníky č.  1/2011 o  určení  výšky príspevkov  na  čiastočnú úradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení 
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výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni – prerokovanie a schválenie návrhu

5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Lipníky č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie 
návrhu

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na 2. polrok 2014
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Lipníky na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
8. Určenie počtu poslancov Obce Lipníky na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
9. Predaj akcií VVS, a. s.  
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver 

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

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-1
 obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
 kontrolu plnenia prijatých uznesení

               Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                        Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

   0 proti       0 zdržali sa

K bodu  3:
Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
Starosta  obce  predložil  vykonanú  úpravu  rozpočtu  –  rozpočtové  opatrenie  č.  2014/04  zo  dňa 
21.07.2014,  ktoré  bolo  uskutočnené  v  súlade  s  §  14  ods.  1  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka sa 
účelovo určených prostriedkov zo ŠR. Rozpočtové opatrenie č. 2014/04 je prílohou zápisnice. 
− Návrh na uznesenie:

            Uznesenie č. 56/2014-2
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/04
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z.

       Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                            0 proti           0 zdržali sa

Následne  starosta  predložil  na  schválenie  návrh  úpravy  rozpočtu  –  rozpočtové  opatrenie  č. 
2014/05,  uskutočnené  v  súlade  s  §  14  ods.  2  písm.  a),  b)  zákona  č.  583/2004 Z.  z..  Úprava 
rozpočtu bola odôvodnená po položkách  jednotlivo.  Rozpočtové opatrenie č. 2014/05  je prílohou
zápisnice.  K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky.
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− Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 56/2014-3
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/05
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                     Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

     0 proti           0 zdržali sa

K bodu 4:
Dodatok č. 1 k VZN Obce Lipníky č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o 
určení  výšky  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  resp.  žiaka  na  čiastočnú  úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni – prerokovanie a schválenie návrhu
− návrh dodatku k VZN č. 1/2011 bol vyvesený od 21.07.2014 do 05.08.2014 na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce
− počas zverejnenia návrhu dodatku neboli vznesené pripomienky
− návrh  dodatku  k  VZN  bol  každému  poslancovi  a  hlavnému  kontrolórovi  doručený  na 

preštudovanie
− poslanci k návrhu dodatku k VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-4
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Lipníky č. 1/2011 o určení výšky 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení
výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka 
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 5:
Dodatok č. 1 k VZN Obce Lipníky č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej  školskej  dochádzky  v  Základnej  škole  Lipníky,  Lipníky  15  –  prerokovanie 
a schválenie návrhu
− návrh dodatku k VZN č. 2/2013 bol vyvesený od 21.07.2014 do 05.08.2014 na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce
− počas zverejnenia návrhu dodatku neboli vznesené pripomienky
− návrh  dodatku  k  VZN  bol  každému  poslancovi  a  hlavnému  kontrolórovi  doručený  na 

preštudovanie
− poslanci k návrhu dodatku k VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-5
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Lipníky č. 2/2013 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15 
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Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 6:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na 2. polrok 2014
Starosta obce predložil  na prerokovanie a schválenie  návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného 
kontrolóra obce Lipníky na 2. polrok 2014. 
− návrh plánu kontrolnej činnosti bol každému poslancovi doručený na preštudovanie
− návrh bol zverejnený od 27.06.2014 do 06.08.2014 na úradnej tabuli a webovej stránke obce
− poslanci k predloženému návrhu nevzniesli pripomienky
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-6
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Lipníky na 2. polrok 2014

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

Poslanci OcZ požadujú od hlavného kontrolóra predložiť správu z kontrolnej činnosti za I. polrok 
2014. 
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-7
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky ukladá
predložiť správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za I. polrok 2014 v súlade so schváleným plánom kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2014 
termín: najbližšie zasadnutie 
zodpovedný: hlavný kontrolór 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 7:
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Lipníky na nové volebné obdobie 
r. 2014 – 2018
Starosta obce v súvislosti s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 
p. predložil na prerokovanie a schválenie návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce 
Lipníky na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018:      v rozsahu 1 (t. j. plný úväzok).  
Rozsah  výkonu starostu  určuje  obecné  zastupiteľstvo  najneskôr  90  dní  pred  voľbami  na  celé 
funkčné  obdobie.  Poslanci  k  predloženému  návrhu  nevzniesli  pripomienky  ani  pozmeňujúce 
návrhy. 
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-8
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. výkon funkcie starostu Obce Lipníky v novom 
volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu
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Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 8:
Určenie počtu poslancov Obce Lipníky na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
Starosta obce v súvislosti s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
predložil na prerokovanie a schválenie návrh na určenie počtu poslancov Obce Lipníky na nové 
volebné  obdobie  r.  2014  –  2018.  Podľa  počtu  obyvateľov  môže  mať  Obec  Lipníky  3  až  5 
poslancov. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období je 5 poslancov. 
V zmysle § 11 ods. 3 určuje obecné zastupiteľstvo počet poslancov pred voľbami na celé volebné 
obdobie.  
Poslanci k predloženému návrhu nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-9
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. počet poslancov Obce Lipníky v novom 
volebnom období r. 2014 – 2018 v počte 5 poslancov

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 9:
Predaj akcií VVS, a. s. 
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh na odpredaj akcií VVS, a.s.. a návrh 
zmluvy  o  kúpe  cenných  papierov,  ktorý  bol  obci  doručený  dňa  9.7.2014.  Návrh  zmluvy  bol 
každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie. 
Informuje, že dividendy z akcií už nie sú vyplácanie niekoľko rokov, obec uhrádza poplatky za 
vedenie  majetkového  účtu.  Obec  je  vlastníkom  2939  kusov  kmeňových  akcií  spoločnosti 
Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.  Košice,  so  sídlom  Komenského  50,  042  48 
Košice. Podľa návrhu zmluvy VVS, a.s. Košice odkúpi akcie v hodnote 3,32 Eur za jeden kus. 
Celková kúpna cena za kúpu 2939 ks kmeňových akcií je vo výške 9.757,48 Eur. 
Poslanci k predloženému návrhu nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-10
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 
A. schvaľuje
1. odpredaj akcií vo vlastníctve Obce Lipníky spoločnosti VVS, a.s. Košice,

so sídlom Komenského 50, 042 48  Košice v počte 2939 kusov 
kmeňových akcií spoločnosti VVS, a.s.  Košice, v hodnote 3,32€/ks

2. návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov, uzatvorenú medzi Obcou
Lipníky, so sídlom: Lipníky 100, 082 12  Kapušany, IČO: 00690490 
ako prevodcom a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
so sídlom Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 ako nadobúdateľom,
predmetom ktorej je odplatný prevod 2939 ks kmeňových akcií spoločnosti
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice za kúpnu cenu 3,32 €/ks

B. poveruje
     starostu obce na podpis Zmluvy o kúpe cenných papierov a na ďalšie úkony
     spojené s predajom akcií (registrácia prevodu akcií, zrušenie majetkového účtu,...)

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
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                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.
                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 10:
Rôzne
1. Uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn. 16C/299/2007-396  

- starosta informuje o doručenom uznesení Okresného súdu Prešov, sp. zn. 16C/299/2007-396, 
IČS 8107224569 v právnej veci žalobcu: COOP Jednota Prešov, s. d. proti žalovanému: Obec 
Lipníky, v konaní o zaplatenie 46 471,48 € s príslušenstvom. Uznesenie sa týka trov právneho 
zastúpenia  a  náhrad  za  súdne  poplatky  a  znalecké  dokazovanie.  Na  základe  predmetného 
uznesenia  súdu  je  žalovaný:  Obec  Lipníky  povinný  nahradiť  žalobcovi  trovy  právneho 
zastúpenia  vo  výške  13.446,31  Eur,  náhradu  za  súdne  poplatky  vo  výške  2.788,00  Eur, 
náhradu preddavku za znalecké dokazovanie vo výške 258,91 Eur. Žalobca: COOP Jednota 
Prešov, s. d. je povinný nahradiť žalovanému trovy právneho zastúpenia vo výške 1.555,56 
Eur na účet právneho zástupcu žalovaného a trovy predchádzajúceho právneho zastúpenia vo 
výške 588,03 Eur priamo žalovanému.
Materiál bol poslancom a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie.
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-11
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
uznesenie Okresného súdu Prešov zo dňa 16.07.2014
č. 16C/299/2007-396, IČS 8107224569 týkajúce sa 
trov právneho zastúpenia a náhrad za súdne poplatky 
a znalecké dokazovanie

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

2. Odvolanie proti uzneseniu OS Prešov, sp. zn. 16C/299/2007-396  
Starosta  informoval  prítomných  o  podanom  odvolaní  na  Okresnom  súde  Prešov  proti 
uzneseniu  Okresného  súdu  Prešov,  sp.  zn.  16C/299/2007-396  v  právnej  veci  COOP 
Jednota Prešov, s.  d. proti  Obec Lipníky,  o zaplatenie  46.471,48 Eur s príslušenstvom. 
Materiál bol poslancom a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie.
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 56/2014-12
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
podanie odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa 
(zo dňa 16.07.2014) v právnej veci COOP Jednota Prešov,
s. d. c/a Obec Lipníky, o zaplatenie 46.471,48 s príslušenstvom 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                         Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.

                                    0 proti           0 zdržali sa

K bodu 11:
Diskusia
− p. Vidumská – pripomenula problém priekop v časti Taľka. Hovorí, že občania dotknutej časti 

sa neustále pýtajú, či sa odstránenie tohto problému rieši.
Informuje o požiadavke p. Červeňakovej J. vybudovať chodník v časti Podhrabina, ktorý je 
potrebný hlavne z bezpečnostných dôvodov. 
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− Poslanci  OcZ  uvedené  prerokovali,  vzhľadom  na  finančnú  situáciu  obce  riešenie  týchto 
problémov v roku 2014 nie je možné, je potrebné zaoberať sa tým v nasledujúcom období.

K bodu 12:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.

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

       

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

Overovatelia: Solej P.       ….............................      starosta obce

                       Miroľa J.    ….............................                         

Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia 
− Rozpočtové opatrenie č. 2014/04
− Rozpočtové opatrenie č. 2014/05
− Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2011
− Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013
− Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce Lipníky na 2. polrok 2014 
− Návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov
− Uznesenie OS Prešov, sp. zn. 16C/299/2007-396
− Odvolanie proti uzneseniu OS Prešov, sp. zn. 16C/299/2007-396
− Návrhy na uznesenia
− Uznesenie OcZ č. 56/2014-1   -   56/2014-12
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