Zápisnica
z 23. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 12.12.2012

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
hlavný kontrolór Ing. Pankuch
Vidumská K.
Neprítomní: - Ing. Klimčo Š.
Overovatelia: Kováč M., Miroľa J.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013
4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
5. Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2012
6. Úprava rozpočtu r. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2012/3
7. Návrh rozpočtu obce Lipníky na rok 2013 s výhľadom na roky 2014, 2015
8. Návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Lipníky
9. Návrh VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15
10. Návrh VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Lipníky
11. Návrh VZN č. 4/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky
12. Úprava verejného priestranstva pri kostole a Dome smútku v obci Lipníky
13. Rôzne
14. Diskusia
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 Miroľu J. Starosta obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
Hlasovanie: 4 za z 4 prítomných poslancov:
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 15/2012-5 - trvá
− uznesenie č. 14/2015-5 a 16/2012-1 - splnené
− uznesenie č. 3/2011-9 - plní sa, úloha trvalá
− uznesenie č. 17/2012-1 bod 2 - splnené
− uznesenie č. 20/2012 - splnené
− úloha zo zasadnutia 21.8.2012 - splnené; hrúbka plechu 1 mm
K bodu 3:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013
Ing. Pankuch, hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013. Návrh plánu
kontrolnej činnosti bol každému poslancovi doručený na preštudovanie.
1

Návrh bol zverejnený od 26.11.2012 do 11.12.2012.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol prerokovaný, za schválenie plánu bolo hlasované.
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-1
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Lipníky na rok 2013
K bodu 4:
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
Ing. Pankuch, hlavný kontrolór obce predložil a prečítal Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Lipníky za rok 2012. Správa bola každému poslancovi doručená na preštudovanie.
Uznesenie č. 23/2012-2
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2012
K bodu 5:
Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2012
Starosta obce predložil návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu faktúry za spracovanie
projektovej dokumentácie na stavbu: Odvodnenie a výstavba priepustu okolo železničnej trate Obec
Lipníky vo výške 3 950,08 Eur.
Za prevod prostriedkov rezervného fondu a ich použitie na úhradu projektovej dokumentácie bolo
hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prevod prostriedkov rezervného fondu a ich použitie
na úhradu projektovej dokumentácie na stavbu:
Odvodnenie a výstavba priepustu okolo železničnej
trate Obec Lipníky vo výške 3 950,08 Eur
K bodu 6:
Úprava rozpočtu obce Lipníky na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2012/3
Starosta obce Plančár J. predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 – rozpočtovým opatrením č. 2012/3.
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.
Prítomným odôvodnil úpravu po položkách jednotlivo. K úprave rozpočtu neboli vznesené pripomienky.
Za úpravu rozpočtu na rok 2012 podľa predloženého návrhu rozpočtového opatrenia č. 2012/3 bolo
hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2012/3
K bodu 7:
Návrh rozpočtu obce Lipníky na rok 2013 s výhľadom na roky 2014, 2015
− návrh rozpočtu a programového rozpočtu bol zverejnený od 22.11.2012 do 7.12.2012;
každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi bol doručený na preštudovanie
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počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
hlavný kontrolór Ing. Pankuch predložil Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2013
starosta obce – konštatuje, že v blízkej budúcnosti budeme riešiť otázku existencie školy, školského
klubu, problémom je nedostatok finančných prostriedkov. Napriek uskutočnenej schôdze zástupcov
obce s rodičmi je nízky počet žiakov. Prognóza je zlá, pri tomto počte žiakov je prevádzkovanie školy
problematické.
Ing. Pankuch – situácia si vyžaduje zaoberať sa otázkou dotácie na ZŠ
starosta obce – v septembri 2012 došlo ku kľúčovému momentu, keď šesť detí odišlo do iných škôl.
Týmto problémom sa budeme ešte zaoberať. Zápis detí do 1. ročníka bude 17.1.2013, po tomto termíne
budeme vedieť aké sú výhľady na nový školský rok.
Výsledky vzdelávania v základnej škole sú na veľmi dobrej úrovni. Škola sa podieľa aj na tvorbe
kultúry v obci.
Ing. Pankuch – nabáda k zapájaniu sa do projektových aktivít EÚ, aby sme získali financie do obce.
starosta obce – obáva sa situácie, ak by obec neuspela v súdnom spore proti COOP Jednota, s. d.
Ing. Pankuch – pýta sa, či stavba „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“ prebehla v lehote
starosta obce odpovedal – prebehla v lehote
za schválenie rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013 bolo hlasované
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-5
obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu
obce na rok 2013
2. Rozpočet na roky 2014, 2015 a programový rozpočet
na roky 2014, 2015
B. Schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2013 a programový rozpočet na rok 2013

K bodu 8:
Návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
− návrh VZN bol zverejnený od 19.11.2012 do 4.12.2012
− počas zverejnenia neboli vznesené pripomienky
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− starosta informuje o zapracovaných zmenách v návrhu VZN oproti roku 2011
− OcZ navrhuje zmeniť návrh VZN: vypustiť z článku IX. § 21 Smetné nádoby. Hlasovanie za zmenu:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-6
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu návrhu VZN č. 1/2012 – vypustiť § 21 Smetné nádoby
z článku IX. VZN č. 1/2012
−

za schválenie VZN č. 1/2012 po zmene návrhu bolo hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
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K bodu 9:
Návrh VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15
− návrh VZN č. 2/2012 bol zverejnený od 2.11.2012 do 18.11.2012
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− počas zverejnenia neboli vznesené pripomienky
− prerokovanie, za schválenie VZN č. 2/2012 bolo hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-8
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15
K bodu 10:
Návrh VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
− návrh VZN č. 3/2012 bol zverejnený od 22.11.2012 do 7.12.2012
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− počas zverejnenia neboli vznesené pripomienky
− prerokovanie, za schválenie VZN č. 3/2012 bolo hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-9
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
K bodu 11:
Návrh VZN č. 4/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky
– návrh VZN č. 4/2012 bol zverejnený od 19.11.2012 do 4.12.2012
– návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
– počas zverejnenia neboli vznesené pripomienky
– OcZ navrhuje zmeniť návrh VZN: do § 4 doplniť bod 10. Smetné nádoby v znení:
10. Smetné nádoby:
a) životnosť 110 l nádoby sa stanovuje na dobu 10 rokov
b) výmena smetnej nádoby po dobe životnosti, t. j. po 10 rokoch – zdarma
c) výmena smetnej nádoby v lehote menej ako 10 rokov – poplatok v plnej výške nákupnej
ceny smetnej nádoby
d) Dve smetné nádoby môže mať domácnosť s počtom osôb 6 a viac
– za návrh zmeny VZN 4/2012 bolo hlasované
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-10
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu návrhu VZN č. 4/2012 – doplniť do § 4 bod 10. Smetné nádoby v znení
10. Smetné nádoby:
a) životnosť 110 l nádoby sa stanovuje na dobu 10 rokov
b) výmena smetnej nádoby po dobe životnosti, t. j. po 10 rokoch – zdarma
c) výmena smetnej nádoby v lehote menej ako 10 rokov – poplatok v plnej
výške nákupnej ceny smetnej nádoby
d) Dve smetné nádoby môže mať domácnosť s počtom osôb 6 a viac
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za schválenie VZN č. 4/2012 po zmene návrhu bolo hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-11
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 4/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky

K bodu 12:
Úprava verejného priestranstva pri kostole a Dome smútku v obci Lipníky
– Starosta obce predložil návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP) z PRV
SR 2007-2013, v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia pre
opatrenie 3.4.2 implementované prostredníctvom osi 4 Leader na projekt „Úprava verejného
priestranstva pri kostole a dome smútku v obci Lipníky“.
Informoval prítomných o nákladoch projektu: hodnota realizačných prác projektu je odhadnutá na
19 500 Eur, hodnota projektových prác predstavuje sumu 800 Eur, hodnota externého manažmentu
predstavuje sumu 750 Eur. Hodnota celého projektu bude predstavovať sumu cca 21 050 Eur, táto suma
sú oprávnené náklady projektu. Je potrebné uvažovať s nákladmi na DPH vo výške 4210 Eur, z ktorých
PPA refunduje 75 % , t. j. 3 157,50 Eur a 1 052,5 Eur hradí obec z vlastných zdrojov.
Spracovanie žiadosti a stavebný dozor predstavuje sumu 800 Eur, tento náklad nie je oprávneným
výdavkom projektu, hradí sa z prostriedkov obce.
– Ing. Pankuch – navrhol vypracovať plán investičných aktivít. Z dôvodu, že ho nemáme vypracovaný,
ak náhodou budú voľné prostriedky navrhuje riešiť komplexne úpravu cintorína vrátane prístupu na
cintorín, pretože to je dlhodobo neriešený problém a visí vo vzduchoprázdne.
– za spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Úprava verejného priestranstva pri kostole
a dome smútku v obci Lipníky“ bolo hlasované
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-12
obecné zastupiteľstvo súhlasí
so spracovaním projektovej dokumentácie na projekt „Úprava
verejného priestranstva pri kostole a dome smútku v obci Lipníky“
–

za podanie žiadosti o NFP z PRV SR 2007-2013, v rámci opatrenia 4.1. Implementácia integrovaných
stratégií rozvoja územia pre opatrenie 3.4.2 implementované prostredníctvom osi 4 Leader na projekt
„Úprava verejného priestranstva pri kostole a dome smútku v obci Lipníky“ bolo hlasované
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-13
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podanie žiadosti o NFP na projekt „Úprava verejného
priestranstva pri kostole a dome smútku v obci Lipníky“
z PRV SR 2007-2013, v rámci opatrenia 4.1. Implementácia
integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie
3.4.2 implementované prostredníctvom osi 4 Leader

K bodu 13:
Rôzne
– Starosta obce informoval, že práce na projekte „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“ boli ukončené.
Na základe zaslanej žiadosti o platbu č. 1 nám ministerstvo predfinancovalo čiastku 336 861,05 Eur,
obec spolufinancovala čiastku 17 729,53 Eur. Úhrada faktúr bola uskutočnená 23.11.2012 vo výške
celkom 354 590,58 Eur. Nasledujúca žiadosť o platbu sa bude týkať refundácie nákladov.
– Starosta obce informuje o výzve, ktorá by mala ísť v mesiaci február – marec 2013, týkajúcej sa
projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“.
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Starosta obce prečítal informáciu, týkajúcu sa súdneho sporu proti COOP Jednota, s. d., zaslanú JUDr.
Pirčom dňa 15.11.2012. Spis bol pridelený sudcovi JUDr. B. Brezovi.
Obec musí požiadať právneho zástupcu o písomný odhad ohľadom pravdepodobnosti prehry súdneho
sporu a výšku plnenia, na základe ktorého bude obec účtovať tvorbu rezervy na prebiehajúce a hroziace
súdne spory.
Starosta obce oznámil, že obec v októbri zaslala na Environmentálny fond opätovne žiadosť o dotáciu
na projekt „Rozšírenie verejného vodovodu“.
Starosta obce konštatuje, že v tomto roku sme realizovali projekt „Protipovodňová ochrana obce
Lipníky“, opravila sa cesta k pozemku Ing. Gaála, opravila sa priekopa v obci a verejné osvetlenie.
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 12.12.2012 bola obci doručená žiadosť V. Vagaského
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Ing. Hudáková - konštatuje, že z organizačných dôvodov je potrebné doplniť člena do finančnej
komisie. Navrhuje doplniť p. Majirskú Ľudmilu.
Za voľbu člena finančnej komisie - p. Majirská Ľudmila bolo hlasované:
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Kováč M.,
Miroľa J., Solej P.
Uznesenie č. 23/2012-14
obecné zastupiteľstvo volí
p. Majirskú Ľudmilu za člena finančnej komisie

K bodu 14:
Diskusia
– Ing. Pankuch – v súvislosti s novostavbami rodinných domov postavenými za rodinným domom s.č. 76
v smere do Prešova sa pýta na riešenie katastra obce Lipníky a Šarišskej Poruby
K bodu 4:
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. 23/2012-1 - 23/2012-14
− Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na r. 2013
− Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2012
− Rozpočtové opatrenie č. 2012/3
− Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2013-2015
− počet strán zápisnice: 6
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