
Zápisnica
z 15. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 29.06.2012

Prítomní:   Jozef Plančár, starosta obce
                   poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
                   Ing. Pankuch, hlavný kontrolór 
                   hostia podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: Ing. Klimčo Š.
Overovatelia: Miroľa J., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.

Návrh programu:
      1.   Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2011
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 2012/1
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár.  Určil zapisovateľa zápisnice
Ing. Hudákovú A. a overovateľov zápisnice p. Miroľu J. a Soleja P. Starosta obce konštatuje, 
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie 
programu zasadnutia bolo hlasované.

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 13/2012-6 – splnené
uznesenie č. 14/2012-5 – trvá
                 
K bodu 3: 
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2011
Audit účtovnej závierky za rok  2011 vykonal Ing. Marek Lipka. Starosta obce predložil a prečítal 
Správu audítora o audite účtovnej závierky obce Lipníky za rok 2011.

        Uznesenie č. 15/2012-1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu audítora o audite účtovnej závierky
obce Lipníky za rok 2011

K bodu 4:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011
Hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Pankuch predložil a prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011. Záverom stanoviska je: odporúčam obecnému 
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zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce Lipníky s výhradou overenia účtovnej závierky 
audítorom a riešenia hospodárskeho výsledku – straty na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 15/2012-2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Lipníky za rok 2011

       
K bodu 5:
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
− prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2011
− vysvetlenie k záverečnému účtu podala p. Vidumská
− Ing. Pankuch – pýta sa, koľko faktúr je po lehote splatnosti a akých
− informácie o faktúrach po lehote splatnosti podala p. Vidumská
Za schválenie záverečného účtu obce Lipníky za rok 2011 a celoročné hospodárenie obce bez 
výhrad, za vysporiadanie prebytku rozpočtu – použitie na tvorbu rezervného fondu vo výške 
1 713,40 Eur bolo hlasované:

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

Uznesenie č. 15/2012-3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

          1. záverečný účet obce Lipníky za rok 2011 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad 
          2. vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2011: upravený prebytok rozpočtu vo výške

  1 713,40 Eur použiť na tvoru rezervného fondu

K bodu 6:
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 2012/1
Starosta obce Plančár J. predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 – rozpočtovým opatrením
č. 2012/1. Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a),  a b) zákona 
583/2004 Z. z. Prítomným odôvodnil úpravu po položkách jednotlivo. Rozpočtové opatrenie 
je prílohou zápisnice. 
− p. Kováč – odporúča premyslieť výdaje na energie
− p. starosta obce – hovorí o podanej žiadosti o dotáciu na úpravu krovu budovy MŠ a ZŠ, aby sa 

znížili náklady na energie, výsledok vybavenia žiadosti o dotáciu zatiaľ nie je známy
− Ing. Pankuch – pýta sa, aké máme náklady na energie 
− p. Vidumská odpovedá: náklady na plyn a elektrickú energiu celkom za rok 2011 boli 

uhradené vo výške 15 556 Eur, po vyúčtovaní energií sme mali preplatok vo výške 2 275 Eur.
− Ing. Pankuch – odporúča prejednať každý nákup a dodržať správny postup 
− Ing. Hudáková – hovorí o tom, že sú odsúhlasené limity
− p. starosta obce – hovorí, že máme ťažkosti stretnúť sa všetci na zasadnutie OcZ
− za úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2012/1 bolo hlasované:

 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných 

Uznesenie č. 15/2012-4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2012/1 zo dňa 29.06.2012

K bodu 7:
Rôzne
− starosta obce informuje, že obec z dôvodu potreby prijatia učiteľky do MŠ a vychovávateľky 

do ŠKD uverejnila inzerát – ponuku pracovného miesta na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny Prešov, na stránke Krajského školského úradu Prešov a na obecnej webovej stránke. 
Na základe tohto sú nám doručované žiadosti. K dnešnému dňu máme 8 žiadostí do MŠ a 13 
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žiadosti do ŠKD. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady, musia byť evidovaní 
v evidencii nezamestnaných. Budúci týždeň sa uskutoční výberové konanie, na ktoré budú 
pozvaní len uchádzači spĺňajúci kritéria.

− p. starosta obce informuje, že p. Antol bol na stavenisku, prefabrikáty budú pripravené, aby 
po prekopaní miestnej komunikácie neboli sťažené podmienky pre pohyb občanov. 

− p. starosta obce informuje, že p. predseda COOP Jednota, s. d. ho telefonicky kontaktoval. 
Právnemu zástupcovi JUDr. Pirčovi nebola doručená k dnešnému dňu zápisnica zo súdneho 
pojednávania. 

− p. Vidumská predložila zoznam neplatičov. Obec ako správca daní opätovne zasiela výzvy 
dlžníkom. Obecné zastupiteľstvo ukladá riešiť neplatičov osobným pohovorom s určením 
termínu, zodpovední: všetci poslanci OcZ. 

 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 15/2012-5
    Obecné zastupiteľstvo ukladá
    riešiť neplatičov predvolaním na osobný pohovor
    s určením termínu
    zodpovední: všetci poslanci OcZ       

K bodu 8:
Diskusia
− Ing. Pankuch upozorňuje, že niektoré prijaté uznesenia nie sú splnené, alebo nie sú 

vyhodnotené. Ak pretrvávajú je potrebné ich stále pripomienkovať.
− P. starosta obce informuje, že na základe aktualizácie ISRÚ MAS Šafrán  je nové čerpanie 

v opatreniach 3.4.1 a 3.4.2 implementovaných prostredníctvom osi 4. V rámci opatrenia 3.4.1 
môže obec čerpať 81 638,98 Eur (dofinancovanie multif.ihrisko) a v rámci opatrenia 3.4.2 
môže obec čerpať 23 271,65 Eur. Navrhol, aby sa v rámci opatrenia 3.4.2 tieto finančné 
prostriedky použili na výstavbu chodníka. 
Za návrh bolo hlasované:

 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

Uznesenie č. 15/2012-6
Obecné zastupiteľstvo 
1. schvaľuje výstavbu chodníka v rámci opatrenia 3.4.2 (MAS Šafrán)

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

Zapísal: Ing. Hudáková A.           .................................

Overovatelia:  Miroľa J.               .................................

                        Solej P.                 .................................

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− rozpočtové opatrenie 2012/1
− uznesenie OcZ č. 15/2012-1 - 15/2012-6
− počet strán zápisnice: 3
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