Zápisnica
z 39. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 11.07.2013

Prítomní: Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Hudáková A., Kováč M., Ing. Klimčo Š., Solej P., Miroľa J.
Ing. Ľubomír Pankuch, hlavný kontrolór
Neprítomní: Overovateľ: Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Udržanie ZŠ – úsporné opatrenia
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Hudákovú a
overovateľa zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Miroľu J. Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.,
Solej P., Kováč M., 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 – trvá
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
K bodu 3:
Udržanie ZŠ – úsporné opatrenia
Starosta obce informuje, že v školskom roku 2013/2014 by do tunajšej ZŠ malo nastúpiť 9 žiakov. Predložil
prepočet úspory na mzdových nákladoch pri znížení úväzkov od 1.8.2013 a vyúčtovanie energií za každé
odberné miesto za rok 2012.
− Ing. Klimčo – stále máme problém, potrebujem ušetriť 20 000 Eur. Riešme šetrenie. Ak nenájdeme
šetrenie 20 000 Eur, tak rozpočet na budúci rok nezostavíme.
− starosta – pri prerušení ZŠ sa finančné prostriedky z rozpočtu obce na mzdové náklady a energie
preklopia do MŠ
− Ing. Klimčo – šetriť na platoch ZŠ a OU
− starosta – číta finančný efekt pri prepočítaní na znížené úväzky
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Ing. Klimčo – nemáme prepočet platov zamestnancov úradu
p. Kováč – bol som proti navýšeniu rozpočtu projektu „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“; je to 5
schôdza z dôvodu šetriaceho plánu. Ušetrili sme už 10000 Eur. Dá sa šetriť, len treba chcieť.
starosta – bavíme sa o zrušení školy a pri prepočítaní po vyplatení odstupného nebude primeraný efekt
starosta – vzniknutá poistná udalosť (strecha) si vyžaduje doplatok obce. Do budúcna je potrebné
navýšiť – upraviť poistenie. Informuje o predbežnom výpočte poistnej náhrady poisťovne.
Ing. Klimčo – poistka nebola ošetrená
p. Kováč – je to chyba
hlavný kontrolór – neverím, že neprišla dynamizácia poistenia
Ing. Klimčo – aké je zdôvodnenie krátenia zo strany poisťovne
hlavný kontrolór – pri takejto výške výplaty poistnej sumy zo strany poisťovne sa neoplatí poisťovať,
prečo nebola dynamizácia poistenia
Ing. Klimčo – pôvodnú poistku
starosta – poistka je správna
Ing. Klimčo – požaduje presný výpočet poistnej náhrady
starosta obce – presný výpočet budeme vedieť, až keď dostaneme oznámenie od poisťovne
hlavný kontrolór – je pre mňa nepochopiteľné, prečo je tak nízke poistné krytie
Ing. Klimčo – požaduje predložiť poistnú zmluvu k nahliadnutiu
p. Miroľa – určite je správny výpočet, len je nízka poistka
hlavný kontrolór – pýta sa, či má obec aj iné poistné zmluvy
p. Vidumská – predložila všetky poistné zmluvy
starosta – vrátime sa k problematike ZŠ
p. Kováč – bude informovať o vplyve skráteného úväzku vzhľadom na dotáciu zo ŠR na ZŠ
hlavný kontrolór – upozorňuje, že krátenie úväzkov na ZŠ a MŠ nestačí, chce aby boli krátené mzdové
náklady aj pracovníkom OU
p. Kováč – navrhuje nechať pracovníčke OU 100 % úväzok
Ing. Klimčo – hovorí, že pri krátení 20 % z platu starostu splní šetriaci plán, vrátane odvodov by sa
ušetrilo 3 744 Eur za rok
starosta – je ochotný ustúpiť, zriecť sa % krátenia platu len do výšky krátenia poslancom. Hovorí, že
funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce. Ja nie som zamestnancom obce.
Ing. Klimčo – ak sa znížia platy všetkým zamestnancom, naplnili by sme šetriaci plán. Ak p. starosta
nepristúpi na zníženie platu, potom nebudú so znížením platov súhlasiť aj ďalší zamestnanci. Má
súvislosť, aby sme znížili platy všeobecne. Je potrebné vysvetliť zamestnancom zníženie platu.
starosta – hovorí, že nenavrhne 20 % zníženie svojho platu. Pýta sa či mu závidia jeho plat. Koľko dáte
vy zo svojho platu, toľko dám aj ja.
Ing. Klimčo – nikomu som nezávidel peniaze, ani v tomto prípade, ale je potrebné šetriť
hlavný kontrolór – ako môžeme miešať súkromné platy poslancov s odmenami poslancov
starosta – ja som do tohto extrému obec nedoviedol, ale niekto iný. Vtedy pri budove Jednoty boli
poslancami aj niektorí z Vás. Občania na verejnom zhromaždení neboli správne informovaní o
výsledkoch a záveroch rokovaní, prijatých uzneseniach. Poslanec by ich mal vysvetliť, odôvodniť ich
význam a dôsledky pre obec. To na zhromaždení neodznelo.
p. Solej – bol spomínaný schodok v rozpočte
Ing. Klimčo – dodržiavajme program zasadnutia
starosta – pýta sa, kde sa dajú šetriť energie
Ing. Klimčo – pýta sa, kedy bola výzva na zateplenie budovy
p. Vidumská – informuje, že podanej žiadosti o dotáciu nebolo vyhovené.
Ing. Klimčo – 30 % energii uniká v budove ZŠ a MŠ
starosta – to isté je aj v budove obecného úradu, potravín a reštaurácie
Ing. Klimčo – pýta sa, či sa v zimnom období temperuje sála v KD
starosta – odpovedá, že len príležitostne pri využívaní KD
Ing. Klimčo – pýta sa, aký je ohrev vody v MŠ a ZŠ
starosta – plynový. Budovu je potrebné zatepliť.
Ing. Klimčo – šetrenie v rámci energií je možné len pri verejnom osvetlení
p. Kováč, p. Miroľa – nie úplným vypnutím osvetlenia
p. Miroľa – navrhuje striedavé zapínanie osvetlenia pred budovou obecného úradu a potravín
p. Kováč – treba zvážiť, ktoré svetlá by bolo možné vypnúť
Ing. Klimčo – obec má byť osvetlená, len chceme šetriť. Treba vytypovať svetlá, ktoré by sa mohli
vypnúť.
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starosta – vysvetľuje, ktoré svetlá už vypol. Na hlavnej ceste je 22 svetiel, 6 už odpojil, 12 svieti od
súpisného čísla 3 po súpisné číslo 154
Ing. Klimčo – hovorí, aby starosta pripravil návrh, ktoré svetlá by bolo možné vypnúť
p. Kováč – od toho vyvodíme šetrenie
Ing. Klimčo – je potrebné zistiť, aká bude investícia do zateplenia stropu v budove ZŠ a MŠ
starosta obce – v obci je 87 lámp verejného osvetlenia, 8 lámp je v časti Podrabina. Celkový počet lámp
verejného osvetlenia je 95.
starosta – pýta sa, či má objednať plošinu s odborne spôsobilou osobou na odpojenie osvetlenia
Poveruje poslancov, aby určili, ktoré svetlá je potrebné vypnúť.
p. Kováč – šetrenie na verejnom osvetlení prestavuje cca 35 Eur/ lampa
starosta – navrhuje prepočet materiálu na zateplenie stropu v budove MŠ a ZŠ
starosta – pýta sa, ako sa bude udržiavať futbalové ihrisko
p. Kováč – údržbu ihriska bude robiť TJ svojpomocne s nulovou záťažou obce
p. starosta – chce, aby sa podporilo žiacke futbalové mužstvo
p. Miroľa – investícia na zateplenie je cca 1 350 Eur na materiál
starosta – informuje o potrebe prevedenia opravy podlahy v triede ZŠ z dôvodu jej nerovnosti
vzniknutej vplyvom vlhkosti. Opravu by bolo potrebné vykonať ešte počas prázdnin.
hlavný kontrolór – pýta sa, koľko stála oprava podlahy v MŠ
p. Vidumská – oprava stála 200 Eur
starosta – navrhuje udržať prevádzku ZŠ Lipníky
Ing. Klimčo – doplnil návrh starostu a to: udržať prevádzku ZŠ Lipníky za podmienky zníženia úväzku
zo 100 % na 80 %, zo 4,5 % na 3,6 %, zníženie odmeny na dohodu z 5 Eur na 4Eur/ hod.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-2
obecné zastupiteľstvo odporúča
udržanie prevádzky ZŠ za podmienky zníženia úväzku
zo 100% na 80%, zo 4,5% na 3,6%, zníženie odmeny
na dohodu z 5Eur na 4Eur/hod.
Hlasovanie: 4 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Solej P., Kováč M.,Miroľa J
0 proti
1 zdržal sa
Ing. Hudáková A.

−

Ing. Klimčo – doporučuje starostovi v zmysle celoplošných mzdových nákladov znížiť si plat tak ako
ostatným zamestnancom na sumu zodpovedajúcu 80 % zo schváleného platu s jeho osobným súhlasom
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-3
obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce v zmysle celoplošných mzdových nákladov
znížiť si plat na sumu zodpovedajúcu 80 % zo schváleného platu
Hlasovanie: 4 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š.,Solej P.,Kováč M.,Miroľa J
1 proti
Ing. Hudáková A.

−

V rámci úsporných opatrení bol predložený návrh na zníženie úväzku v školskej jedálni zo 100% na
80% a z 30% na 24%.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-4
obecné zastupiteľstvo odporúča
zníženie úväzku v ŠJ zo 100% na 80%, z 30% na 24%
Hlasovanie: 4 za z 5 prítomných poslancov
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Ing. Klimčo Š.,Solej P.,Kováč M.,Miroľa J
1 proti
Ing. Hudáková A.
−

V rámci úsporných opatrení bol predložený návrh na zníženie úväzku v materskej škole zo 100% na
80%.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-5
obecné zastupiteľstvo odporúča
zníženie úväzku v MŠ zo 100% na 80%
Hlasovanie: 4 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Solej P., Kováč
M., Miroľa J.
1 proti
Ing. Hudáková A.

−

V rámci úsporných opatrení bol predložený návrh na zníženie úväzku referenta OU zo 100% na 80%.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-6
obecné zastupiteľstvo odporúča
zníženie úväzku referentke OU zo 100% na 80%
Hlasovanie: 1 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š.
2 proti Kováč M., Ing. Hudáková
2 zdržali sa Miroľa J., Solej P.

−

Starosta oznámil, že ako povinnú prílohu k žiadosti o úver do Prima banky potrebujeme doložiť aj
uznesenie OcZ, ktorým bolo rozhodnuté o poukazovaní príjmu z podielových daní na účet v Prima
Banka Slovensko, a. s.. Za odsúhlasenie poukazovania príjmu z podielových daní na účet v Prima
Banka Slovensko v prípade poskytnutia úveru dal hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-7
obecné zastupiteľstvo súhlasí
s poukazovaním podielových daní na účet
v Prima Banka Slovensko, a. s. v prípade, že
bude úver poskytnutý
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.
Ing. Hudáková A., Miroľa J.

K bodu 4:
Diskusia
•
Starosta – navrhuje stretnutie s dotknutými zamestnancami obce po dohovore termínu
•
Starosta upozorňuje, že je potrebné uhradiť faktúry za opravu strechy ešte do ich splatnosti. Celková
suma opravy činí 6041 Eur. V rozpočte sa s takouto situáciou nerátalo.
Ing. Klimčo – čakať do úhrady poisťovne
p. Kováč – z akých prostriedkov sa uskutoční úhrada
Ing. Hudáková – presunom z rezervného fondu
Starosta obce dal hlasovať za uskutočnenie úhrady faktúr za opravu strechy do termínu ich splatnosti.
Hlasovanie: 1 za Ing. Hudáková A.
3 proti Kováč M., Solej P., Ing. Klimčo
1 zdržal sa Miroľa J.
Obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma:
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Uznesenie č. 39/2013-8
obecného zastupiteľstvo nesúhlasí
s úhradou faktúr za opravu strechy
do termínu ich splatnosti
•

Kopanie hrobov
Starosta informuje prítomných, že poradovník kopania hrobov končí. Pýta sa, či sa bude naďalej riešiť
kopanie hrobov poradovníkom podľa domov. Prerokovanie. Návrh pokračovať v tomto spôsobe ďalej.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 39/2013-9
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob kopania hrobov poradovníkom
podľa domov
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.
Ing. Hudáková A., Miroľa J.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Starosta – je potrebné urobiť náter palubiek na budove domu smútku, dobrovoľnou brigádou. Taktiež je
potrebné vymaľovať klubovňu a sálu KD po havárii strechy.
Ing. Pankuch – verejné zhromaždenie – pýta sa starostu, či podal dovolanie na prokuratúru tak ako to
odznelo na verejnom zhromaždení
starosta odpovedá – bude podané
Ing. Hudáková – odporúča poveriť zástupcu obce na akciu „Retrojurmak v Šafráne“, ktorý sa bude
konať 17.8.2013
Starosta obce – vytýka Ing. Klimčovi a Ing. Pankuchovi, že na verejnom zhromaždení boli netaktní.
Ing. Klimčo sa na verejnom zhromaždení vyjadril, že starosta nekoná, starosta je na zasadnutí
nepripravený s rozpočtom, zasadnutie OcZ nebolo pripravené; vyjadril sa, že Jednota nemá právoplatné
doklady, neboli podporné stanoviská. Ďalej vytkol, že zavádzali, keď tvrdili že nebol návrh
mimosúdnej dohody medzi COOP Jednota a obcou.
Ing. Pankuchovi vytýka, že zavádzal v spojitosti so zmluvou s PULS, pretože to bola vec sponzora.
Ing. Pankuch – vyčíta starostovi, že na prestavení PULS-u urazil veľkú časť občanov tým, že povedal,
že je tu „jadro obce“ a ostatní nemajú záujem o to čo sa v obci deje
Starosta – upozorňuje Ing. Pankucha, že ako hlavný kontrolór nedoložil majetkové priznanie
Ing. Pankuch – hovorí, že nemá problém doložiť majetkové priznanie
Ing. Klimčo – hovorí, že občania majú mať hlavné informácie a veci, ktoré sa tu nedodržiavajú. Vytýka
starostovi, že doposiaľ nič nerieši.
Starosta - požaduje od. Ing. Klimča, aby konkretizoval čo sa nedodržiava a nerieši. Pýta sa ho, čo ako
poslanec urobil pre občanov. Vytýka mu, že je stále proti projektu protipovodňovej ochrany a pre obec
ako občan neurobil nič.

K bodu 5:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovateľ: Miroľa J.

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

Ing. Klimčo Š.

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

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Uznesenie OcZ č. 39/2013-1, -2,-3,-4,-5,-7,-8,-9
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