Zápisnica
z 54. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 16.06.2014

Prítomní:

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

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Ing. Klimčo Š.
Solej P., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie prijatia úverov na predfinancovanie projektov:
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“, „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
4. Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 1/2011
5. Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 2/2013
6. Informovanie o odpovedi VVS, a. s. Košice na žiadosť o odpredaj akcií
7. Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
8. Informovanie vo veci exekučného konania (COOP Jednota Prešov, s. d.)
9. Prerokovanie a schválenie platu starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Zb. v platnom znení
10. Prerokovanie žiadosti RZ pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/T o finančný príspevok (č. j. 88/2014)
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Š.
Klimča a overovateľov zápisnice p. P. Soleja a p. J. Miroľu. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za navrhovaný program rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

0 proti

0 zdržali sa

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie prijatia úverov na predfinancovanie projektov:
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“, „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
4. Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 1/2011
5. Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 2/2013
6. Informovanie o odpovedi VVS, a. s. Košice na žiadosť o odpredaj akcií
7. Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
8. Informovanie vo veci exekučného konania (COOP Jednota Prešov, s. d.)
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9.
10.
11.
12.
13.

Prerokovanie a schválenie platu starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Zb. v platnom znení
Prerokovanie žiadosti RZ pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/T o finančný príspevok (č. j. 88/2014)
Rôzne
Diskusia
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
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 3:
Prerokovanie a schválenie prijatia úverov na predfinancovanie projektov: „Športová a
relaxačná zóna v obci Lipníky“, „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
− v súvislosti so žiadanými úvermi vo VÚB informoval starosta o podmienkach a zároveň
predložil návrhy zmlúv , ktoré boli poslancom ako aj hlavnému kontrolórovi predložené na
preštudovanie. Pripomienky neboli vznesené. Návrhy zmlúv sú v prílohe.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-2
obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí s prijatím úverov na prefinancovanie projektov „Výstavba verejného priestranstva v obci
Lipníky“ a „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ a to:
a) preklenovací úver vo výške 21.525,00 Eur
b) termínovaný úver na DPH vo výške 3 228,75 Eur
c) preklenovací úver vo výške 74.338,98 Eur
d) termínovaný úver na DPH vo výške 11.150,85 Eur
2. súhlasí so zabezpečením predmetných úverov blankozmenkou obce vrátane dohody o
vyplňovacom práve a zriadením záložného práva na pohľadávky z účtu č. 313 127 8057 /0200 a
290 987 6855 /0200
3. súhlasí s rozpočtom projektu „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“ a s rozpočtom
projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
4. schvaľuje
- Zmluvu o termínovanom úvere č. 571/2014/UZ
- Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 866/2014/D
- Zmluvu o termínovanom úvere č. 572/2014/UZ
- Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 867/2014/D
- Zmluvu o termínovanom úvere č. 575/2014/UZ
- Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 883/2014/D
- Zmluvu o termínovanom úvere č. 576/2014/UZ
- Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 886/2014/D
- Zmluvu č. 1061/2014/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
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Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 4:
Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 1/2011
− starosta obce informoval o vykonanej previerke zákonnosti všeobecne záväzných nariadení
obcí vykonanej Okresnou prokuratúrou Prešov. Kontrolované bolo 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. Výsledkom previerky je vydaný protest prokurátora. Starosta obce oboznámil
prítomných s obsahom protestu. Poslanci protest prerokovali a napadnuté ustanovenie bude
nahradené dodatkom k VZN. Protest je prílohou zápisnice.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-3
obecné zastupiteľstvo vyhovuje
Protestu prokurátora č. Pd 145/14/7707-1
proti 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
a napadnuté ustanovenie § 3 ods. 4 VZN nahradí dodatkom k VZN
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 5:
Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 2/2013
− starosta obce informoval o vykonanej previerke zákonnosti všeobecne záväzných nariadení
obcí vykonanej Okresnou prokuratúrou Prešov. Kontrolované bolo VZN obce Lipníky č.
2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
Základnej škole Lipníky, Lipníky 15. Výsledkom previerky je vydaný protest prokurátora.
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom protestu. Poslanci protest prerokovali a
napadnuté ustanovenie bude zrušené dodatkom k VZN. Protest je prílohou zápisnice.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-4
obecné zastupiteľstvo vyhovuje
Protestu prokurátora č. Pd 146/14/7707-1
proti VZN obce Lipníky č. 2/2013 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15 a napadnuté
ustanovenie § 2 ods. 5 a § 3 zruší dodatkom k VZN
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 6:
Informovanie o odpovedi VVS, a.s. Košice na žiadosť o odpredaj akcií
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Starosta obce oboznámil prítomných s odpoveďou VVS, a.s Košice na nami podanú žiadosť o
odpredaj akcií (č. j. 125/2014). Odpoveď bola doručená 20.5.2014 a uvádza sa v nej, že
spoločnosť VVS, a.s. mohla nakupovať len do 14.12.2013, ďalšie možnosti nadobúdania vlastných
akcií sú premetom Valného zhromaždenia, našu žiadosť evidujú a po schválení možnosti
nadobúdania vlastných akcií valným zhromaždením bude žiadosť prerokovaná.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-5
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
odpoveď VVS, a.s. Košice na žiadosť o odpredaj akcií
vo vlastníctve obce
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
Starosta obce predložil návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu: na úhradu kúpnej ceny
pozemku na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy (p. č. C KN 405/3, 409/9 k. ú. Lipníky) vo výške
splátky 3.500,-- Eur, na úhradu kapitálových výdavkov týkajúcich sa projektu „Výstavba
verejného priestranstva v obci Lipníky“ - spolufinancovanie projektu vo výške 1.037,25 Eur a za
výkon stavebného dozoru vo výške 480 Eur, na úhradu kapitálových výdavkov týkajúcich sa
projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky – spolufinancovanie projektu vo výške
3.616,95 Eur a za výkon stavebného dozoru vo výške 720 Eur. Poslanci k predloženému návrhu
nevzniesli pripomienky.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-6
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. použitie rezervného fondu vo výške splátky, t. j.
3.500,-- Eur na obstaranie majetku- kúpu pozemku na
základe Kúpnej zmluvy (p. č. C KN 405/3, 409/9 k. ú. Lipníky)
2. použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
týkajúce sa projektu „Výstavba verejného priestranstva
v obci Lipníky“
a) realizácia stavieb - spolufinancovanie projektu vo výške 1.037,25 Eur
b) realizácia stavieb - za výkon stavebného dozoru (neoprávnený výdavok) vo výške 480 Eur
3. použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
týkajúce sa projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
a) realizácia stavieb – spolufinancovanie projektu vo výške 3.616,95 Eur
b) realizácia stavieb – za výkon stavebného dozoru (neoprávnený výdavok) vo výške 720 Eur
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 8:
Informovanie vo veci exekučného konania (COOP Jednota Prešov, s. d.)
Starosta oboznámil prítomných so záležitosťami týkajúcimi sa exekúcie (úrokov z omeškania pre
COOP Jednota Prešov, s. d.). Zistil, že exekútor už podal návrh na výkon exekúcie na súde.
Následne náš právny zástupca doručil súdu Stanovisko povinného k návrhu na vykonanie
exekúcie, resp. žiadosti o vydanie poverenia exekútora, v exekučnej veci oprávneného: COOP
Jednota Prešov, s. d., proti povinnému: Obec Lipníky, o vymoženie 39.587,38 Eur. S obsahom
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prítomných oboznámil.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-7
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o podanom návrhu na vykonanie exekúcie
a zaslané Stanovisko povinného k návrhu na vykonanie
exekúcie, resp. Žiadosti o vydanie poverenia exekútora,
v exekučnej veci oprávneného: COOP Jednota Prešov, s. d.,
proti povinnému: Obec Lipníky, o vymoženie 39.587,38 Eur
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 9:
Prerokovanie a schválenie platu starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Zb. v platnom znení
− starosta - v zmysle § 4, ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. je daná povinnosť každoročne
prerokovať plat starostu. Dôvodová správa k návrhu platu starostu Obce Lipníky bola doručená
poslancom ako aj hlavnému kontrolórovi. Obec Lipníky mala k 31.12.2013 481 obyvateľov.
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. patrí starostovi obce s počtom obyvateľov v
rozmedzí 0 až 500 plat vo výške 1.228,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo zvýšenie platu
nenavrhlo.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-8
obecné zastupiteľstvo prerokovalo
plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v z. n. p. a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a berie na vedomie
plat starostu, v súlade s ods. 3 § 4 zák. č. 253/1994 Z. z.
v z. n. p. podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona, a to v sume
1.228,00 Eur mesačne s účinnosťou od 01.06.2014
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 10:
Prerokovanie žiadosti RZ pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/T o finančný príspevok (č. j.
88/2014)
Starosta obce predložil na prerokovanie doručenú žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Štúrova
341, Hanušovce n/T o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť pre deti od 5-15
rokov s trvalým pobytom v obci Lipníky. Poslanci žiadosť prerokovali. Starosta vzhľadom na
finančnú situáciu obce navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v znení:
Uznesenie č. 54/2014-9
obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na základe žiadosti
RZ pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/T pre deti vo veku
5-15 rokov na záujmovú činnosť
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Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 11:
Rôzne
1. Starosta informoval prítomných o realizovaní projektov. Stavebné práce na projekte
„Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“ boli ukončené. S realizáciou projektu
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ sa zatiaľ nezačalo.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-10
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o realizovaní projektov „Výstavba verejného
priestranstva v obci Lipníky“, Športová a relaxačná zóna
v obci Lipníky“
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

2. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh – zverejniť časť dokumentácie
týkajúcej sa sporu s COOP Jednota Prešov, s. d. na webovej stránke obce. Zverejniť
navrhol: prvú a poslednú stranu uznesenia Okresného súdu v Prešove o trovách konania,
prvú a poslednú stranu odvolania sa proti tomuto uzneseniu, celý text sťažnosti na Dr.
Vaľu, celý text žaloby podanú na Okresný súd v Prešove: Obec Lipníky proti COOP
Jednota Prešov, s.d. o zaplatenie … (cca 3.100 €)
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 54/2014-11
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
so zverejnením časti dokumentácie týkajúcej sa sporu
s COOP Jednota Prešov, s. d. na webovej stránke obce, a to:
a) prvú a poslednú stranu uznesenia Okresného súdu v Prešove o trovách konania,
b) prvú a poslednú stranu odvolania sa proti tomuto uzneseniu,
c) celý text sťažnosti na Dr. Vaľu,
d) celý text žaloby podanú na Okresný súd v Prešove: Obec Lipníky
proti COOP Jednota Prešov, s.d. o zaplatenie sumy 3.888,14 € s prísluš.
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 12:
Diskusia
− bez diskusného príspevku
K bodu 13:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.
Zapísal: Ing. Klimčo Š. .................................
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Overovatelia: Solej P.
Miroľa J.

….............................

….................................
Jozef Plančár
starosta obce

….............................

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Protest prokurátora č. Pd 145/14/7707-1
− Protest prokurátora č. Pd 146/14/7707-1
− kópia odpovede VVS, a.s. na žiadosť o odpredaj akcií VVS
− Návrhy uznesenia OcZ vrátane príloh
− Uznesenie OcZ č. 54/2014-1 - 54/2014-11
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