Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 1.6.2012

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
Ing. Pankuch, hlavný kontrolór
Neprítomní: Kováč M.
Overovatelia: Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Súdny spor s COOP Jednota s. d.
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice
Ing. Hudákovú A. a overovateľov zápisnice Miroľu J. a Ing. Klimča Š.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu 2:
Súdny spor s COOP Jednota s. d.
Starosta obce informoval o zaslaní odpovede na návrh COOP Jednoty s. d. v zmysle uznesenia
obecného zastupiteľstva zo dňa 12.05.2012. Žiada poslancov, aby boli prítomní na súdnom
pojednávaní, ktorého termín je vytýčený na deň 4.6.2012 o 12.50 hod.
Ing. Klimčo ospravedlnil svoju neúčasť z pracovných dôvodov. P. Solej, p. Miroľa, Ing.
Hudáková, Ing. Pankuch - hl. kontrolór prisľúbili účasť na pojednávaní.
– Ing. Klimčo – pýta sa, aké bude dokazovanie na pojednávaní
– Starosta obce odpovedá - dávame podnet na doloženie dokladov o zaplatení
– Ing. Klimčo – konštatuje, že konanie nasvedčuje o súdnom prieťahu
– p. Miroľa – hovorí o potrebe nahlásiť svedka na súdne pojednávanie
– máme záujem pokračovať v súdnom spore
Uznesenie č. 4/MZ/2012-1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
súdne pojednávanie vo veci COOP Jednota s. d.,
termín konania: 4.6.2012 o 12.50 hod.
K bodu 3:
Rôzne
1. Projekt s názvom „Marketingová podpora rozvoja cestovného ruchu na území MAS
Šafrán“:
Starosta obce informoval prítomných poslancov o projekte na propagáciu šestnásť obcí,
realizovaného združením Haľagoš s názvom „Marketingová podpora rozvoja cestovného
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ruchu na území MAS Šafrán“. Projekt je realizovaný v zmysle výzvy č.
10/2011/PRV/MAS 46 vyhlásenej MAS Šafrán. Suma celého projektu je 35 000 Eur, 5%na spoluúčasť je 1750 Eur, žiadaná dotácia je vo výške 33 250 Eur. Spoluúčasť vo výške
5%, t. j. 1750,- Eur je prerozdelená na šestnásť obcí. Výška spoluúčasti na jednu obec je
po zaokrúhlení vo výške 110,- Eur.
Za schválenie spoluúčasti na financovaní projektu bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 4/MZ/2012-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
spoluúčasť na financovaní projektu Združenia obci a podnikateľských
subjektov Mikroregiónu Haľagoš s názvom „Marketingová podpora
rozvoja cestovného ruchu na území MAS Šafrán“ v rámci opatrenia
4.1.PRV na roky 2007-2013 – výrobu propagačných materiálov
v sume 110,- Eur realizovaný v zmysle výzvy č. 10/2011/PRV/MAS 46
vyhlásenej MAS Šafrán
2. Športová a relaxačná zóna:
Ing. Klimčo – pýta sa, ako to vyzerá s postupom prác
Starosta obce – obce môžu žiadať do výšky 72 000 Eur
Ing. Klimčo – pýta sa na vedenie elektrickej energie
3. Starosta informuje, že cez MAS Šafrán máme možnosť čerpať ešte 20 000 Eur na
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu v zmysle opatrení. Vyzval poslancov, aby
predložili návrhy projektu.
Starosta obce – navrhol chodník Podhrabina, alebo cyklotrasa na Chmeľov
Ing. Hudáková – navrhuje turistický chodník prepojiť s Pavlovcami
Ing. Klimčo – priekopy v časti Taľka
Ing. Pankuch – je potrebné pripraviť návrhy
4.

Starosta obce informuje, že v máji 2012 mala začať ROEP.

K bodu 4:
Diskusia
– Ing. Pankuch, hl.kontrolór – predkladá správu z vykonanej kontroly čerpania dotácii
poskytnutých v roku 2011 u prijímateľov dotácie v zmysle uznesenia OcZ č. 13/2012-6.
Kontrolované subjekty: TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky, Rímskokatolícka cirkev farnosť
Kapušany a Evanjelická cirkev a.v. Nemcovce. Kontrolou bolo zistené, že uvedené dotácie
z rozpočtu obce Lipníky boli riadne ošetrené zmluvami a doložené kópiami príslušných
dokladov. Všetky dotácie boli vyčerpané v plnej výške, účelovo a efektívne. Správa z
vykonanej kontroly je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 4/MZ/2012-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
čerpania dotácii poskytnutých v roku 2011
–
–

Ing. Klimčo sa pýta na projekt priepustu
Starosta obce – hovorí, že obec už obdržala (31.05.2012) od MŽP SR aj stanovisko
z vykonanej administratívnej kontroly verejného obstarávania na stavebné práce. Obdržané
stanoviská z vykonaných kontrol verejných obstarávaní na projekte „Protipovodňová ochrana
obce Lipníky“ sú kladné. Odovzdanie staveniska sa plánuje v čase od 10. - 15.júna 2012
dodávateľskej firme.
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–

Ing. Pankuch – požiadal o preštudovanie zmluvy v projekte „Protipovodňová ochrana obce
Lipníky“

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

Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Miroľa J.

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

Ing. Klimčo Š.

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

Prílohy:
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− správa hl. kontrolóra z vykonanej kontroly čerpania dotácií
− uznesenie OcZ č. 4/MZ/2012-1 - 4/MZ/2012-3
− počet strán zápisnice: 3
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