
Zápisnica
z 36. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 25.06.2013

Prítomní:  Plančár Jozef, starosta obce
                   poslanci OcZ – Ing. Hudáková A., Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľa J., Solej P.
                   Ing. Ľubomír Pankuch, hlavný kontrolór 
Neprítomní: -
Overovateľ: Ing. Klimčo Š., Miroľa J. 
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov – prerokovanie a schválenie 

spôsobu vysporiadania právoplatného a vykonateľného rozsudku súdu
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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. 
                                                                                                                      Miroľa J., Solej P., Kováč M.  
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 
− uznesenie č. 35/2013-6 – splnené
− uznesenie č. 35/2013-7 – nesplnené

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 36/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení  

K bodu  3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov – prerokovanie a schválenie spôsobu 
vysporiadania právoplatného a vykonateľného rozsudku súdu
Starosta  obce  predkladá  návrh  na  šetriace  opatrenia  v  rozpočte  obce.  Materiál  bol  každému 
poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie.
− hlavný kontrolór – pýta sa, či sa v šetriacom pláne uvažuje so zrušením školy
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− starosta – v tomto pláne sa neuvažuje
− Ing. Hudáková – vyjadrila sa, že okamžitý ekonomický efekt nám zrušenie školy neprinesie
− starosta – informuje podrobne o počte žiakov na školský rok 2013/2014. V septembri 2013 by 

do tunajšej ZŠ malo nastúpiť 9 žiakov. Ďalej informuje o prognóze na školský rok 2014/2015.
− hlavný kontrolór – odporúča zrušenie školy
− Ing. Klimčo – pýta sa, aké sú celkové náklady na MŠ a ZŠ
− starosta obce prerušil prejednávanie tohto bodu programu 

K bodu 4:
Rôzne

1. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2013/03  
Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2013 – rozpočtovým opatrením  č. 
2013/03.  Rozpočtové  opatrenie  bolo  každému  poslancovi  a  hlavnému  kontrolórovi 
doručené na preštudovanie. Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 
písm. a), b) zákona 583/2004 Z. z.  

            P. Vidumská odôvodnila prítomným úpravu rozpočtu po položkách jednotlivo. 
            K úprave rozpočtu neboli vznesené pripomienky.

− Návrh na uznesenie:

     Uznesenie č. 36/2013-2
      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
      úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/03

Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š. 

                                                                                                                      Miroľa J., Solej P., Kováč M.

2. Odmeňovanie poslancov OcZ
    Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli vzdať sa svojich finančných odmien s účinnosťou  
    od 1.1.2013. Finančných odmien sa vzdávajú: Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š., Kováč M., 
    Miroľa J., Solej P.
    Hlavný kontrolór – vyjadril sa, že sa tiež vzdáva platu

– Návrh na uznesenie:

           Uznesenie č. 36/2013-3
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
            vzdanie sa odmien poslancov OcZ – Ing. Hudáková A.,
            Ing. Klimčo Š., Kováč M., Miroľa J., Solej P.  
            s účinnosťou od 1.1.2013 

Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov  
                                                                                                            Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š. 

                                                                                                                      Miroľa J., Solej P., Kováč M.

  3. Plat starostu obce
      Starosta obce v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. a vzhľadom na šetriace opatrenia navrhol 
      na schválenie zníženie svojho platu - z násobku 1,49 na 1,48 s účinnosťou od 1.6.2013 
      takto: priemerná mzda 805 Eur x násobok 1,48 = 1 192,- Eur.

− Návrh na uznesenie:

   Uznesenie č. 36/2013-4
   obecné zastupiteľstvo schvaľuje
   zníženie platu starostu Obce Lipníky s účinnosťou od 1.6.2013 
   v súlade § 4 ods. 7 zák. č. 253/1994 Z. z. na sumu 1 192 Eur
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Hlasovanie: 4 za z 5 prítomných poslancov  
                                                                                                                Ing. Hudáková A., Miroľa J.,

                                    Solej P., Kováč M.
                            1 proti  - Ing. Klimčo

− 21.35 hod. odchádza Ing. Klimčo za zasadnutia OcZ

         4. Zhromaždenie obyvateľov obce
            Z dôvodu, že sa dňa 22.6.2013 nemohlo zhromaždenie obyvateľov z technických príčin  
           uskutočniť navrhli poslanci OcZ nový termín pre zvolanie zhromaždenia – 3.7.2013 o 19.00 
           hod., program zasadnutia sa nemení.

− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 36/2013-5
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nový termín konania verejného zhromaždenia - 3.7.2013 o 19.00 hod.

Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                                                Ing. Hudáková A., Miroľa J.,

                                    Solej P., Kováč M.

K bodu 5:
Diskusia   
P.  Kováč  navrhol  pracovné  stretnutie  poslancov  OcZ  a  p.  Vidumskej  vo  veci  prípravy 
šetriacich opatrení v rozpočte obce, termín: 29.6.2013 o 16.00 hod., v kancelárii starostu obce.

K bodu 6:
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
− Rozpočtové opatrenie č. 2013/03
− Uznesenie OcZ č. 36/2013-1   -   36/2013-5
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