Zápisnica
z 29. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 26.04.2013

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Ing. Hudáková A., Kováč M., Solej P., Miroľa J.
hlavný kontrolór obce Ing. Pankuch
hostia – podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Overovatelia: p. Kováč M., p. Miroľa J.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Úprava rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie 2013/01
Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
Prerokovanie a schválenie výšky dotácie na dieťa v CVČ a určenie podmienok jej poskytnutia
Prerokovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2013
Prerokovanie prevádzkovania školského klubu detí
Prerokovanie žiadosti p. Máthéovej a p. Kaščáka
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Hudákovú
A. a overovateľov zápisnice p. Kováča M. a p. Miroľu J. Starosta obce konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prečítal návrh programu zasadnutia a navrhol doplniť bod programu Súdny spor s COOP Jednota s.d.
- Splnenie právoplatného a vykonateľného rozsudku 16C299/2007. P. Kováč M. navrhol zmenu
poradia bodov programu a to:
bod 3. Prerokovanie žiadosti p. Máthéovej a p. Kaščáka
bod 4. Súdny spor s COOP Jednota, s. d. - Splnenie právoplatného a vykonateľného rozsudku
16C299/2007
bod 5. Úprava rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie 2013/01
bod 6. Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
bod 7. Prerokovanie a schválenie výšky dotácie na dieťa v CVČ a určenie podmienok jej poskytnutia
bod 8. Prerokovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2013
bod 9. Prerokovanie prevádzkovania školského klubu detí
bod 10. Rôzne
bod 11. Diskusia
bod 12. Záver

Za schválenie programu zasadnutia po zmene a doplnení 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. 15/2012-5 - trvá
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− uznesenie č. 3/2011-9 - plní sa, úloha trvalá
− OcZ k tomuto bodu prijíma:
Uznesenie č. 29/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Prerokovanie žiadosti p. Máthéovej a p. Kaščáka
Starosta obce číta žiadosť p. Máthéovej a p. Kaščáka o výmenu pozemkov. Žiadatelia majú záujem
zameniť časť pozemku p. č. 230 k. ú. Lipníky, ktorého sú vlastníkmi za časť pozemku p. č. 225 k. ú.
Lipníky vo vlastníctve obce. Žiadosť bola všetkým poslancom a hlavnému kontrolórovi doručená na
preštudovanie.
Starosta obce hovorí, že obec si dala vypracovať geometrický plán na oddelenie parcely p. č. 230/2.
Tento geometrický plán predložil obecnému zastupiteľstvu. Po zameraní má táto parcela výmeru 309
m2. Starosta obce požaduje vypracovať geometrický plán na parcelu 225 k. ú. Lipníky, ktorej časť má
byť predmetom zámeny pozemkov, aby boli plochy vymedzené a porovnateľné.
− poslanci sa pýtajú na dôvod zámeny pozemkov
− starosta podal vysvetlenie, pre obec bude výhodnejšie zameniť pozemok ako zriadiť vecné
bremeno
− p. Máthé – pýta sa prečo by zámena pozemkov nebola pre obec výhodná
− starosta obce navrhuje uskutočniť zámenu pozemkov po predložení geometrického plánu
− Ing. Pankuch – odporúča OcZ neschvaľovať, lebo ešte nie je vyhotovený geometrický plán
− Starosta obce požiadal p. Máthéovú, aby ako žiadatelia predložili geometrický plán (navrhovaná
časť parcely 225 k. ú. Lipníky), ktorý je nevyhnutný pre prejednávanie zámeny pozemkov. Po
doložení potrebných dokladov sa budeme môcť predmetom tejto žiadosti ďalej zaoberať. OcZ k
tomuto bodu prijíma:
Uznesenie č. 29/2013-2
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

žiadosť p. Máthéovej E., p. Kaščáka P. o výmenu pozemkov
K bodu 4:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. - Splnenie právoplatného a vykonateľného
rozsudku 16C299/2007
Starosta obce informuje prítomných o odpovedi od COOP Jednota, s. d., ktorá bola doručená Ing.
Plučinským dnes 26.4.2013 (č.j. 84/2013). Ihneď po obdržaní bola odpoveď vrátane prílohy
doručená každému poslancovi a kontrolórovi k preštudovaniu.
Predstavenstvo družstva náš návrh prerokovalo a rozhodlo:
a) istinu vo výške 46 471,48 € zaplatiť najneskôr do 30.06.2013 v zmysle Dohody o urovnaní podľa
Článku II, bodu 1.
b) na prisúdené úroky z omeškania vo výške 45 797,00 € podpísať Dohodu o urovnaní podľa Článku
II, bod. 2.
− Ing. Klimčo – s rozsudkom sme sa zmierili, s advokátom sme sa nekontaktovali
− p. Kováč – 92 268,48 Eur musíme platiť v oboch prípadoch
− Ing. Klimčo – neboli sme zastúpení na krajskom súde
− Ing. Hudáková – navrhuje akceptovať odpoveď COOP Jednoty, s. d.
− Ing. Klimčo – navrhuje predvolať právneho zástupcu a prerokovať s ním predmetnú vec
− p. Vidumská – úver v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách môžeme čerpať len na kapitálové
výdavky
− Ing. Pankuch – neodporúča podpísať dohodu
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Ing. Pankuch – navrhuje zvolať verejnú schôdzu
OcZ k tomuto bodu prijíma:
Uznesenie č. 29/2013-3
obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie odpoveď COOP Jednoty, s. d.,
2. odkladá prejednávanie Dohody o urovnaní po stretnutí
s právnym zástupcom

K bodu 5:
Úprava rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie 2013/01
Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2013 – rozpočtovým opatrením č. 2013/01.
Rozpočtové opatrenie bolo každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručené na preštudovanie.
Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona 583/2004 Z. z.
P. Vidumská odôvodnila prítomným úpravu rozpočtu po položkách jednotlivo.
K úprave rozpočtu neboli vznesené pripomienky.
− Ing. Pankuch – čakajú nás razantné finančné opatrenia, ak nadobudne dohoda platnosť
− Ing. Klimčo – je potrebné hľadať priority
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 29/2013-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/01

Hlasovanie za predložený návrh: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.
Miroľa J., Solej P., Kováč M.

Starosta obce udelil slovo riaditeľke ZŠ PaedDr. Perželovej.
− PaedDr. Perželová – vysvetľuje, že ZŠ nie je veľkým odberateľom energie. Pýta sa, prečo sa
energetická zaťaženosť rozpočítava nepomerne medzi MŠ a ZŠ. Mrzí ju neúčasť poslancov na
akcii „Detská konferencia“ pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu ako aj na ďalších. Menuje aktivity a úspechy ZŠ.
K bodu 6:
Prerokovanie a schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
Starosta obce predložil návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na zakúpenie dvoch kusov
krovinorezov, do sumy 1000 €.
− Ing. Pankuch – máme už vedomosť o zaťaženosti obce z dôvodu sporu s COOP Jednota, s. d.
− starosta obce – vysvetľuje nevyhnutnosť zakúpenia krovinorezov
− Ing. Klimčo – súhlasí s vyjadrením hlavného kontrolóra
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 29/2013-5
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 1 000 Eur
na obstaranie dlhodobého majetku - 2 ks krovinorezov

Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.
Miroľa J., Solej P., Kováč M.
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K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie výšky dotácie na dieťa v CVČ a určenie podmienok jej poskytnutia
Starosta obce informuje prítomných o zmene financovania centier voľného času. V zmysle č. II § 6
ods. 12 písmena b) zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, sú od 1.1.2013 centrá voľného času financované z príspevkov obcí. Obec dostane
v rámci podielových daní 62 Eur na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území
obce.
Do dnešného dňa podali žiadosti o dotácie:
•
Mesto Prešov, Základná škola Prostějovská 38, Prešov – jedno dieťa;
•
LAURA, združenie mladých, Jarková 2, Prešov – 1 dieťa;
•
Mesto Giraltovce , Centrum voľného času Giraltovce, Fučíkova 5 – 4 deti ;
•
Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, Vranov nad Topľou – 1 dieťa.
Mesto Giraltovce, Centrum voľného času Giraltovce, Fučíková 5 má zahrnuté v žiadosti 1 dieťa
nad 15 rokov, Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, Vranov nad Topľou má taktiež zahrnuté
dieťa nad 15 rokov. Z tohto dôvodu boli tieto žiadosti postúpené Prešovskému samosprávnemu kraju.
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh výšky dotácie na dieťa v CVČ 30 Eur
na dieťa a rok v jednom CVČ. Ak dieťa navštevuje viaceré CVČ, zákonný zástupca si vyberie len
jedno CVČ, ktorému bude dotácia poskytnutá určenie podmienok je poskytnutia.
Na prerokovanie a schválenie predložil aj podmienky poskytnutia dotácie. Podmienkou poskytnutia
dotácie pre CVČ je predloženie týchto dokladov:
1) oficiálny zápis s kontaktnými údajmi osoby, na ktorú bude poskytnutá dotácia – Rozhodnutie
o prijatí do CVČ,
2) miesto a časový harmonogram konkrétnych aktivít (záujmových činností),
3) čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že súhlasí s navštevovaním konkrétneho CVČ
v danom období,
4) ročné vyúčtovanie dotácie – vždy do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
Úhrada sa bude realizovať štvrťročne v sume 7,50 Eur a v mesiaci september bude CVČ povinné
aktualizovať počty žiakov. Tento počet bude základom pre financovanie na ďalší školský rok. Obec
Lipníky si vyhradzuje právo kontroly účasti (neprítomnosti) žiakov na aktivitách CVČ, na ktorých
obec poskytne dotáciu, miesto a časový harmonogram konkrétnych aktivít, na ktorých sa bude žiak
podieľať. Kontrolu bude vykonávať starosta obce alebo ním poverená osoba.
Rozprava:
− Ing. Klimčo – budeme šetriť aj tu
− Ing. Pankuch – vidí v budúcnosti veľké škrty v rozpočte
− Ing. Klimčo – z hľadiska princípu je proti poskytnutiu dotácie
Za poskytnutie dotácie v navrhovanej výške a za navrhovaných podmienok bolo hlasované.
Hlasovanie: 2 za
Ing. Hudáková, Miroľa J.
3 proti Ing. Klimčo, Kováč M.,
Solej P.
0 zdržali sa
Uznesenie č. 29/2013-6
obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie pre deti vo veku
od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Lipníky v centrách voľného času

K bodu 8:
Prerokovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce informuje o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lipníky.
Žiadosti podali: Evanjelická a. v. Cirkev, farnosť Nemcovce – požadujú 250 €; Rímskokatolícka
cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany – požadujú poskytnúť dotáciu podľa možnosti, rozpočet
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projektu je 5 000 €; TJ Elektro-Palivá Lipníky – požadujú 3 500 €.
Všetky žiadosti boli podané v termíne. Za predchádzajúci kalendárny rok všetci prijímatelia
dotácií predložili vyúčtovanie.
Navrhol odložiť prerokovanie týchto žiadosti do času podpísania dohody s COOP Jednota, s. d.
Konštatoval, že je nevyhnutné zvážiť ich poskytnutie. Zdôraznil, že v zmysle §7 ods. 6 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách poskytnutím dotácii nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
− návrh na uznesenie
Uznesenie č. 29/2013-7
obecné zastupiteľstvo súhlasí
s odkladom prejednávania žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce

Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.
Miroľa J., Solej P., Kováč M

K bodu 9:
Prerokovanie prevádzkovania školského klubu detí
Starosta obce informuje, že v septembri 2013 by malo do tunajšej ZŠ nastúpiť 9 žiakov. Vzhľadom na
nízky počet žiakov a náklady na prevádzku školského klubu detí navrhol, aby sa prevádzka školského
klubu prerušila, a to od 3.10.2013. Vysvetľuje finančnú zaťaženosť obce.
− PaedDr. Perželová, riaditeľka ZŠ – navrhuje prijať vychovávateľku z blízkeho okolia, so
stredoškolským vzdelaním, na 50 % úväzok.
− starosta obce – vláda sa zaoberá financovaním škôl, očakáva sa rozhodnutie (žiak navštevuje ZŠ
podľa bydliska). Otázkou prerušenia ŠKD sa budeme zaoberať na najbližšej schôdzi, resp. po
uzavretí dohody s COOP Jednota, s. d.
− p. Ferencová G. - žiada o dotáciu z obce pre ŠKD podobne ako cirkvi a TJ a navrhuje, aby sa
poplatok za ŠKD zvýšil
− starosta obce – vysvetlil, že ŠKD je financovaná z rozpočtu obce a zároveň vysvetlil účel použitia
poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD
− OcZ k tomuto bodu prijíma:
Uznesenie č. 29/2013-8
obecné zastupiteľstvo
odkladá prejednávanie prevádzkovania školského klubu detí

K bodu 10:
Rôzne
1.) starosta obce navrhol zakúpiť športové náradie, návrh prerokovať až po vysporiadaní záležitosti
s COOP Jednota, s. d.
- 20.10 hod. - p. Solej P. odchádza zo zasadnutia OcZ
2.) Financovanie projektu „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“
Starosta obce informuje o celkových nákladoch na projekt, ktoré sú vo výške 434 832,88 €.
Z týchto sú 3 950,08 € náklady na projektovú dokumentáciu a 430 882,80 € sú náklady na
samotnú realizáciu projektu.
Na základe žiadosti o platbu č.1 bol obci poskytnutý NFP vo výške 336 861,05 €. V nadväznosti
na zaslanú záverečnú žiadosť o platbu, vykonalo MŽP SR dňa 4.4.2013 kontrolu na mieste. Na
základe tejto kontroly a po vykonaní predbežnej finančnej kontroly MŽP SR nám bolo 24.4.2013
doručené oznámenie o schválení žiadosti o platbu – záverečnej vo výške 72 038,47 Eur.
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Záverečnú žiadosť o platbu Riadiaci orgán znížil o neoprávnené výdavky podľa riadiaceho orgánu
vo výške 462,22 €.
Celková výška finančných prostriedkov vynaložených obcou je 25 933,36 € a výška NFP na
základe schválených žiadosti o platbu je 408 899,52 Eur.
Ing. Pankuch – žiada písomne predložiť celkové vyúčtovanie projektu „Protipovodňová ochrana
obce Lipníky“
Ing. Klimčo – navrhol, aby sme výšku neoprávnených výdavkov riešili s dodávateľom stavby
návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 29/2013-9
obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie vyúčtovanie projektu „Protipovodňová ochrana
obce Lipníky“ a schválené žiadosti o platbu
2. poveruje starostu obce rokovaním s dodávateľom stavby
vo veci doriešenia neoprávnených výdavkov 462,22 € v projekte

Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.
Miroľa J., Kováč M

3.) Rozpočtové opatrenie č. 2012/4
Starosta obce informuje, že dňa 17.12.2012 vykonal úpravu rozpočtu na rok 2012 v súlade s § 14
ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtovým opatrením č. 2012/4.
− OcZ k tomuto bodu prijíma:
Uznesenie č. 29/2013-10
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
úpravu rozpočtu r. 2012 - rozpočtové opatrenie č. 2012/4

4.) Počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ Lipníky
Starosta obce informuje, že sa dňa 17. januára 2013 uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zapísali
sa 3 deti.
5.) Projekt „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
Starosta obce informuje o termíne podania žiadosti o NFP – máj 2013, o záležitostiach týkajúcich
sa získania vlastníctva pozemku.
− OcZ k bodom 4.) a 5.) prijíma:
Uznesenie č. 29/2013-11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ Lipníky,
2. informácie týkajúce sa projektu „Športová a relaxačná
zóna v obci Lipníky“

K bodu 11:
Diskusia
− Mgr. Ondečková – konštatuje, že súdny spor s COOP Jednota, s. d. je dlhodobý a nevidí
vyhliadky do budúcna, aby sme mohli súdny spor vyhrať. Hovorí, že úprava priekop v časti Taľka
je veľkým problémom. Hovorí o nízkej sume v rozpočte obce, ktorá je vyčlenená na nákup kníh.
Kritizuje, že občania obce nie sú informovaní. Mgr. Ondečková odchádza zo zasadnutia OcZ.
− Ing. Klimčo – priekopa pri p. Ondečkovej je veľmi nízko, problémy sú s vyspádovaním.
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K bodu 12:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Kováč M.

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

Miroľa J.

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

Prílohy:
- Prezenčná listina,
- Návrh programu zasadnutia,
- Uznesenie OcZ č. 29/2013-1 - 29/2013-11
- Žiadosť o výmenu pozemkov -p. Máthéová, p. Kaščák - kópia
- Splnenie právoplatného a vykonateľného rozsudku
16C299/2007 – odpoveď COOP Jednota, s. d., Dohoda
o urovnaní (č. j. 84/2013) - kópia
- Rozpočtové opatrenie č. 2013/01
- Rozpočtové opatrenie č. 2012/4
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