Zápisnica
z 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 26.08.2013

Prítomní:

Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Solej P., Miroľa J.
Neprítomní:
Ing. Klimčo Š.
Ďalší prítomní: Ing. Ľubomír Pankuch, hlavný kontrolór obce
Ing. Miroslav Ircha
Verejnosť:
Overovateľ:
Zapisovateľ:

Solej P., Miroľa J.
Kováč M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
4. Voľba člena krízového štábu, evakuačnej komisie
5. Prerokovanie a schválenie Dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností
6. Výsledok podanej žiadosti o úver v Prima Banka Slovensko, a. s.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice p. Kováča M.
a overovateľov zápisnice p. Soleja P. a p. Miroľu J. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za program rokovania
bolo hlasované:
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P., Miroľa J.

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. 29/2013-7 – splnené
− uznesenie č. 40/2013-7 – splnené
− uznesenie č. 40/2013-8 – splnené
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 42/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
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K bodu 3:
Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
Starosta obce konštatuje, že v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb., ak sa uprázdni mandát
nastupuje za poslanca náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode. Podľa
výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Lipníky bol oslovený náhradník podľa počtu
získaných hlasov. Oslovení náhradníci odmietli prijatie funkcie poslanca. Až náhradník s p. č. 11
Ing. M. Ircha prijal funkciu a slávnostne zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Prevzal
osvedčenie.
− obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma
Uznesenie č. 42/2013-2
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vymenovanie nového poslanca obecného
zastupiteľstva – náhradníka Ing. Miroslava Irchu
a zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva

K bodu 4:
Voľba člena krízového štábu, evakuačnej komisie
Starosta obce predložil návrh na zvolenie Ing. M. Irchu za člena krízového štábu a evakuačnej
komisie.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 42/2013-3
obecné zastupiteľstvo volí
Ing. Miroslava Irchu za člena krízového štábu,
za člena evakuačnej komisie

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

K bodu 5:
Prerokovanie a schválenie Dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania
nehnuteľností medzi SkyToll, a. s. so sídlom Westend Square, Lamačská cesta 3/A, Bratislava a
Obcou Lipníky. Podotkol, že táto dohoda bola každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi
doručená na preštudovanie.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 42/2013-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností
uzatvorenú medzi SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská
cesta 3/A, Bratislava a Obcou Lipníky, Lipníky 100

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

K bodu 6:
Výsledok podanej žiadosti o úver v Prima Banka Slovensko, a. s.
Starosta obce číta Oznámenie o neschválení žiadosti o poskytnutie úverového produktu od Prima
Banka Slovensko, a. s. vrátane konkrétneho odôvodnenia. Navrhuje nájsť solventného podnikateľa
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pre poskytnutie pôžičky obci na splácanie obecných záväzkov.
− Ing. Pankuch – oslovil Sberbank, táto banka takýto úver neposkytuje. Oslovil Slovenskú
sporiteľňu. Prima Banka mohla zdôvodnenie uviesť konkrétnejšie (jasnejšie v ktorej položke)
− p. Kováč M. - pravdepodobne takúto odpoveď zapríčinil malý priestor v úsporách obce, ktorý
bol zaslaný v rozpočte.
− p. Miroľa J. - vstúpiť do jednania s p. Javolkom s návrhom pripraviť zmluvu a zmluvné
podmienky pôžičky na splatenie istiny voči COOP Jednota Prešov, s. d.
− Ing. Pankuch Ľ. - navrhuje dať možnosť aj nájomcom budovy, splatenie istiny formou nájmu
vopred, za budúce roky dopredu, formou dohody (splátky dopredu jednorázovo)
− obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma
Uznesenie č. 42/2013-5
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Oznámenie o neschválení žiadosti o poskytnutie úverového produktu
od Prima Banka Slovensko, a. s.

K bodu 7:
Rôzne
1. Starosta informoval o zaslaní podnetu na podanie mimoriadneho dovolania proti
právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 10Co 97/2012, 10Co 98/2012,
v spojení s právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prešov, sp. zn. 16C/299/2007.
Podnet je adresovaný Generálnej prokuratúre SR , JUDr. J. Čižnár, generálny prokurátor
SR, Bratislava. Podnet bol starostom obce prečítaný.
- obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma
Uznesenie č. 42/2013-6
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o podaní podnetu na podanie mimoriadneho
dovolania proti rozsudkom Krajského súdu v Prešove,
sp. zn. 10Co 97/2012, 10Co 98/2012, v spojení s právoplatným
rozsudkom Okresného súdu Prešov, sp. zn. 16C/299/2007

2. Starosta obce v súvislosti s prijatím mandátu poslanca informoval Ing. M. Irchu o spôsobe
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle prijatých Zásad odmeňovania
starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov Obecného zastupiteľstva, a členov komisií
obce Lipníky
- Ing. Ircha – vyjadril sa ústne, že sa vzdáva poslaneckej odmeny a odmeny za výkon
funkcie člena komisie
- obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma
Uznesenie č. 42/2013-7
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vzdanie sa Ing. M. Irchu poslaneckej odmeny
a odmeny za výkon funkcie člena komisie

K bodu 8:
Diskusia
− Ing. Pankuch Ľ. – navrhuje zverejniť nasledujúcich náhradníkov – kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorí odmietli prijať mandát. Upozornil na problém separovaného
zberu PET fliaš, potrebné usmerniť občanov, fľaše sú pohodené okolo kontajnerov, nestlačené.
Podal informáciu o školách, ktoré boli zverejnené na stránke ministerstva. Jedná sa o školy so
špeciálnymi dotáciami od štátu. Lipníky tam nie sú.
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−
−
−
−

starosta odpovedá – žiadosť bola na dotáciu, obec dostala dotácie
Ing. Pankuch Ľ. - mal anonymný telefonát ohľadom kosenia plochy oproti areálu firmy p.
Javolka.
starosta odpovedá – kosí sa priekopa šírky cca 3m, ktorá je obecná
starosta obce – informoval o Organizačných pokynoch č 3/2013 pre zriaďovateľov a riaditeľov
škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Prešov, zo dňa 09.08.2013.
Obsahujú okrem iného aj informácie týkajúce sa zriaďovania a rušenia škôl a školských
zariadení, termíny.

K bodu 9:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Kováč M.

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

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

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

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

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Uznesenie OcZ č. 42/2013-1 - 42/2013-7
− Sľub poslanca OcZ Obce Lipníky – Ing. M. Ircha
− Návrh Dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností
− Oznámenie Prima Banky o neschválení žiadosti o poskytnutie
úverového produktu
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