Zápisnica
z 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 11.12.2013

Prítomní:

Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Solej P., Miroľa J.
Ing. Ircha (prítomný od 18.25 hod.)
Neprítomní:
Ing. Klimčo Š.
Ďalší prítomní: Ing. Ľ. Pankuch, hlavný kontrolór obce
Vidumská K., zam.obce
Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Kováč M.
Miroľa J., P. Solej

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
4. Správa audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2012 s účtovnou závierkou
5. Prerokovanie a schválenie možnosti predčasného splatenia úveru vo VÚB
6. Úprava rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/06
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky

8. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole Lipníky, Lipníky 15

9. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky

10. Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2014 s výhľadom
na roky 2015, 2016
12. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Lipníky a programového rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015, 2016
13. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly zo dňa 26.9.2013
14. Prejednanie žiadosti
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice p. M. Kováča
a overovateľov zápisnice p. J. Miroľu a p. P. Soleja. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol do bodu programu 6. doplniť znenie: Úprava rozpočtu r. 2013 –
rozpočtové opatrenie č. 2013/06 a č. 2013/07
Za program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami bolo hlasované:
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P., Miroľa J.

0 proti

0 zdržali sa
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Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
4. Správa audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2012 s účtovnou závierkou
5. Prerokovanie a schválenie možnosti predčasného splatenia úveru vo VÚB
6. Úprava rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/06 a č. 2013/07
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
8. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole Lipníky, Lipníky 15
9. Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
10. Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2014 s výhľadom
na roky 2015, 2016
12. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Lipníky a programového rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na
roky 2015, 2016
13. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly zo dňa 26.9.2013
14. Prejednanie žiadosti
15. Rôzne
16. Diskusia
17. 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
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P., Miroľa J.

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 3:
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
Starosta obce predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012. Audit účtovnej
závierky vykonal Ing. Marek Lipka. Správa bola každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi
doručená na preštudovanie.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013/2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.
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0 proti

0 zdržali sa

K bodu 4:
Správa audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2012 s účtovnou závierkou
Starosta obce predložil Správu audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2012 s účtovnou
závierkou. Správa bola každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručená na preštudovanie.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-3
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 5:
Prerokovanie a schválenie možnosti predčasného splatenia úveru vo VÚB
Starosta navrhol, aby sa úver vo VÚB splatil predčasne ešte v tomto roku. Zostatok úveru k
29.11.2013 je 15 242,85 Eur. Je potrebné vyplatiť cca 15 700 Eur vrátane poplatku za predčasné
splatenie úveru. Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predčasné splatenie úveru vo VÚB

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 6:
Úprava rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/06 a č. 2013/07
Starosta obce predložil vykonanú úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2013/06 zo dňa
11.10.2013, 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. 2013/06 je prílohou zápisnice.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-5
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/06
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Ing. Klimčo
0 proti
0 zdržali sa

Následne starosta predložil na schválenie návrh úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.
2013/07, uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z.. Úprava
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rozpočtu bola odôvodnená po položkách jednotlivo. Rozpočtové opatrenie č. 2013/07 je prílohou
zápisnice. K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-6
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/07
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
− návrh VZN bol vyvesený od 21.11.2013 do 8.12.2013 na úradnej tabuli a webovej stránke
− počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky
− starosta informuje o zapracovaných zmenách v návrhu VZN oproti roku 2013
− 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. 46/2013-7
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 8:
Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15
− návrh VZN bol vyvesený od 21.11.2013 do 8.12.2013 na úradnej tabuli a webovej stránke
− 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. 46/2013-8
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 9:
Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
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na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
− návrh VZN bol vyvesený od 21.11.2013 do 8.12.2013 na úradnej tabuli a webovej stránke
− počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− 18.25 hod. príchod poslanca OcZ Ing. M. Irchu na zasadnutie
− Ing. Pankuch – z čoho sa vychádza pri určení výšky dotácie
− p. Vidumská odpovedá – z počtu detí v stave k 15. septembru vykázaného v štatistickom
výkaze MŠ R 40-01
− poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-9
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky

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

K bodu 10:
Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky
− návrh VZN bol vyvesený od 25.11.2013 do 9.12.2013 na úradnej tabuli a webovej stránke
− 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. 46/2013-10
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky

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

K bodu 11:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
na rok 2014 s výhľadom na roky 2005, 2016
Ing. Pankuch predložil a oboznámil prítomných so stanoviskom kontrolóra k návrhu rozpočtu a
programového rozpočtu. K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-11
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programového
rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016

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

K bodu 12:
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Lipníky a programového rozpočtu na rok 2014
s výhľadom na roky 2015, 2016
− návrh rozpočtu a programového rozpočtu bol zverejnený - vyvesený dňa 25.11.2013 a zvesený
dňa 10.12.2013
− každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi bol doručený na preštudovanie
− počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
− prerokovanie, pripomienky a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-12
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočet na roky 2015, 2016 a programový rozpočet na roky 2015,2016

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

návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-13
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
programový rozpočet na rok 2014 a rozpočet na rok 2014 v celkovej sume:
Bežný rozpočet:
– príjmy 148 125,00 Eur
– výdavky 140 095,00 Eur
Kapitálový rozpočet:
– príjmy 0,00 Eur
– výdavky 14 455,00 Eur
Finančné operácie:
– príjmy 14 455,00 Eur
– výdavky 8 030,00 Eur
Rozpočet SPOLU:
– príjmy 162 580,00 Eur
– výdavky 162 580,00 Eur

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

K bodu 13:
Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly zo dňa 26.9.2013
− Ing. Pankuch informoval prítomných o výsledku vykonanej kontroly zo dňa 26.9.2013
− navrhuje riešiť splatnosť dodávateľských faktúr - navýšiť na viac dní
− k správe neboli vznesené pripomienky
Uznesenie č. 46/2013-14
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
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Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.,Miroľa J.,
Ing. Ircha M.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 14:
Prejednanie žiadosti
Starosta predložil a prečítal žiadosť Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelického farského úradu
Nemcovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014. Žiadosť bola doručená dňa
28.11.2013. Požadovaná výška dotácie je 200 Eur.
Starosta hovorí, že v minulosti boli dotácie poskytované. Pre zlú finančnú situáciu poskytnutie
dotácie neodporúča schváliť. Schválený rozpočet poskytovanie dotácii nezahŕňa.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-15
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
neposkytnutie dotácie z rozpočtu obce pre žiadateľa
Evanjelická cirkev a. v., Evanjelický farský úrad Nemcovce

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

K bodu 15:
Rôzne
1. Vývoz odpadov
Starosta obce pripomína neustály problém vznikajúci v súvislosti s kontajnermi na
separovaný odpad. Separovaný zber navrhuje riešiť možnosťou zavedenia len vrecového
systému alebo zavedením aj kontajnerového systému. Informuje, že zmluvný vývozca
odpadov požaduje pri kontajnerovom zbere odpadov 4 Eur/mesiac/1 kontajner.
OcZ navrhuje zrušenie kontajnerov na separovaný zber.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2013-16
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zrušenie systému kontajnerového zberu separovaného odpadu

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

2. ROEP
Starosta obce informoval, že register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v
katastrálnom území Lipníky, obec Lipníky bol schválený Rozhodnutím Okresného úradu
Prešov, Katastrálnym odborom, Konštantínova č. 6, P.O.Box 69, 080 01 Prešov vydaným
dňa 23.10.2013 pod č. ROEP 22707/2013/Pe.
Zároveň informoval, že pozemky v k. ú. Lipníky ku ktorým Obec Lipníky, Lipníky 100
nadobudla vlastnícke právo v zmysle § 11 ods. 1 zákona 180/1995 Z. z. rozhodnutím č.
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C ROEP 22707/6/2013/Pe zo dňa 10.09.2013 sú už zapísané na LV. Nadobudnuté
pozemky ukázal na mape.
3. Projekt „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
Starosta obce informuje o zámere kúpy pozemku v budúcom roku; na pozemku pri budove
MŠ sa rieši elektrická trafostanica.
4. Starosta hovorí o sťažnostiach občanov obce na vykonané úsporné opatrenia na verejnom
osvetlení.
5. Starosta informuje, že Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor povolil Rozhodnutím č. V
5883/13 zo dňa 26.11.2013 vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti k
nehnuteľnosti – stavba so s. č. 99 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 10/1 k. ú.
Lipníky na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 13.9.2013
K bodu 16:
Diskusia
− Ing. Pankuch – hovorí o tom, že bol oslovený susedou p. I. Plančárovou s otázkou „Prečo
nesvietia svetla 3 za sebou?“. Informoval o podaní trestného oznámenia na jeho osobu o
neoprávnenom zvolení za kontrolóra obce. Prehlásenie odovzdal. Vysvetlil pôsobenie vo
firmách a aký mal pracovnoprávny vzťah k obdobiu zvolenia za kontrolóra obce.
− p. Miroľa, p. Kováč – pýtajú sa p. starostu či bolo podané oznámenie na Ing. Pankucha p.
Plančárom ako fyzickou osobou alebo p. Plančárom ako starostom obce
− starosta obce odpovedá – ako starosta obce
K bodu 17:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal:

M. Kováč

.................................

….................................
Jozef Plančár
starosta obce
Overovatelia: Miroľa J.
Solej P.

.................................
….............................

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Uznesenie OcZ č. 46/2013-1 - 46/2013-16
− Rozpočtové opatrenie č. 2013/06, 2013/07
− Návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach ...
− Návrh VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu ...
− Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie ...
− Návrh VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby ...
− Stanovisko HK k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016
− Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2014
s výhľadom na roky 2015, 2016
− Kópia žiadosti o poskytnutie dotácie (č. j. 271/2013)
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