
Zápisnica
zo 14. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 12.05.2012

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. Schválenie platu starostu obce
4. Súdny spor s COOP Jednota Prešov s. d. - Stanovisko COOP Jednota Prešov s. d. k návrhu 

mimosúdnej dohody
5. Petícia občanov, č. j. 87/2012 - doriešenie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 – nesplnené, náhradný termín: do 30.05.2012
                   
K bodu 3: 
Schválenie platu starostu obce 
Starosta obce informuje prítomných o potrebe prerokovania platu starostu v zmysle zákona 
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Informuje o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
hospodárstva SR, ktorá v roku 2011 dosiahla výšku 786 Eur. Starosta obce číta dôvodovú správu.
− výška základného platu je: priemerná mzda 786 Eur x násobok 1,49 = 1 172,- Eur.
− Ing. Hudáková – v rozpočte nie je položka na navýšenie platu starostu, ale pri prípadnom 

navýšení obec ušetrí menej
− Ing. Pankuch – v rozpočte obce sa nepočíta s navýšením platu starostu
− p. Solej – pýta sa na štádium riešenia priepustu a multifunkčného ihriska
− p. starosta obce – informuje o priebehu riešenia
− p. Kováč – pýta sa, v akej polohe je stavebné konanie
− p. starosta obce – odpovedá, že stavebné konanie prebehlo
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− p. Kováč – máme dohodu o nájme
− p. starosta obce – odpovedá, že zmluva je platná, ale musí ešte prebehnúť dedičské konanie
− p. Kováč – navrhuje zvýšenie platu do 30%
− p. Miroľa – vyjadruje súhlas so zvýšením do 30%
− p. Solej – predkladá návrh: navýšenie o 30%
− Ing. Hudáková – predkladá návrh: navýšenie o 30%
− za návrh zvýšenia platu o 30% s účinnosťou od 1.5.2012:  

1 172 Eur (základný plat) + 352 Eur (30% zvýšenie) = 1 524 Eur bolo hlasované:
 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných

          Uznesenie č. 14/2012-1
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          plat starostu obce s účinnosťou od 1.5.2012 
          podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z.
          vo výške 1 524,- Eur

K bodu 4:
Súdny spor s COOP Jednota Prešov s.d. - Stanovisko COOP Jednota Prešov s.d. k návrhu 
mimosúdnej dohody
− p. starosta obce informuje o stanovisku COOP Jednota Prešov, s.d. zo dňa 30.4.2012, toto 

stanovisko bolo zaslané poslancom a hlavnému kontrolórovi mailom. Hovorí o novom termíne 
súdneho pojednávania, ktoré je stanovené na 4.6.2012. Oboznamuje prítomných s požiadavkou 
JUDr. Pirča, ktorý požaduje vyjadrenie obecného zastupiteľstva k súdnemu sporu 
do 25.5.2012. Starosta obce navrhol, aby sa v súdnom spore pokračovalo ďalej.

− Ing. Pankuch – COOP Jednota s. d. sa vyjadrila ako vlastník budovy
− p. Kováč – odporúča, aby právnik odpovedal
− p. starosta obce – tvrdí, že budeme reagovať na návrh COOP Jednoty
− p. Kováč – pýta sa, či COOP Jednota Prešov s. d. má uhradenú daň z nehnuteľnosti
− p. Kováč – nemôžeme COOP Jednote vyrúbiť pokutu
− Ing. Pankuch – ako dopadol, prebiehal súdny spor v obciach, ktoré vyhrali súdny spor s COOP 

Jednotou s.d.. Opätovne žiada starostu obce, aby rokoval so starostami týchto obcí.
− Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom COOP Jednoty, s.d. zo dňa 30.4.2012 a navrhuje 

pokračovať v súdnom spore s COOP Jednotou s.d. Prešov
 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných 

          Uznesenie č. 14/2012-2
Obecné zastupiteľstvo
1. nesúhlasí s návrhom COOP Jednoty s.d. Prešov zo dňa 30.4.2012
2. schvaľuje pokračovanie v súdnom spore proti COOP Jednota s.d. Prešov

       
K bodu 5:
Petícia občanov, č.j. 87/2012 - doriešenie
− p. starosta obce predložil návrh na výsledok vybavenia petície č. j. 87/2012
− p. Máthé – námietkuje, že ešte neobdržal rozhodnutie o zastavení stavebných prác a už bol 

napomenutý
− Ing. Pankuch – pýta sa či už boli začaté stavebné práce
− p. starosta obce – pripomína, že obec začala konať na podnet a petíciu predloženú Ing. 

Feckom. Pracovníčka stavebného úradu Ing. Antolová po obhliadke rozhodla, že terénne 
úpravy podliehajú stavebnému zákonu.
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− p. Máthé – hovorí o tom, že nepotrebuje dať žiadosť k stavebnému konaniu, pretože už beží 
a všetky potrebné potvrdenia doloží. Požaduje, aby sa s ním jednalo v rámci kompetencií 
stavebného úradu a aby sa nespájali osobné veci, susedské vzťahy so stavebným konaním.

− p. starosta obce – tvrdí, že obec sa musí zaoberať petíciou
− p. Máthé – potvrdzuje, že spevnil krajnicu miestnej komunikácie, urobil príjazd a miestna 

komunikácia je od dažďa očistená
− p. starosta obce – pýta sa p. Máthého na to, či vie, že susedné pozemky sú vo vlastníctve obce. 

Do budúcna bude potrebné pozemky zamerať.
− p. Máthé – ja som zasypával svoj pozemok, obecný pozemok som neznehodnotil
− Ing. Pankuch – pýta sa, kto bude žiadať zameranie pozemku. Starosta obce nemôže sám dať 

zamerať pozemok, musí o tom rozhodnúť obecné zastupiteľstvo.
− p. Miroľa – p. Máthé si bude sám žiadať o zameranie pozemku v rámci stavebného konania
− obecné zastupiteľstvo navrhuje doplniť do návrhu výsledku vybavenia petície, že príjazdová 

cesta bola očistená, krajnica spevnená a bol vyhotovený príjazd na pozemok. 
− Za návrh výsledku vybavenia petície po zmene – doplnení bolo hlasované:

         hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 14/2012-3
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          návrh výsledku vybavenia petície po zmene – doplnení

K bodu 6.
Rôzne
1. Existencia školy
− starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu zápisnicu zo schôdze rodičov, ktorá sa  konala 

22.3.2012
− informuje, že v školskom roku 2012/2013 bude v ZŠ 7 žiakov
− Ing. Pankuch – konštatoval, že poklesom počtu žiakov v ZŠ sa navýši strata v základnej škole 
      o ďalších 3 300 Eur za rok na celkovo 10 000 Eur
− p. Miroľa – dotácia pre družinárku nie je podstatná a dúfa, že preklenieme krízové obdobie
− Ing. Pankuch – obmedziť náklady na školu z dôvodu nedobrého vývoja a navýšenia straty 

v základnej škole
− p. starosta obce – hovorí, že v roku 2011 dofinancovala obec ZŠ v sume 5 782,97 Eur
− Ing. Hudáková – je potrebné urobiť analýzu nákladov pre chod MŠ a ZŠ za školský rok 

2011/2012, pripraviť podklady
− v školskom roku 2012/2013 bude MŠ, ZŠ prevádzkovaná, hlasovanie:

                   hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 14/2012-4
          Obecné zastupiteľstvo súhlasí
          s prevádzkou MŠ a ZŠ v školskom roku 2012/2013

2. Vysprávka cesty 
− požiadavky od Ing. Gaála. P. starosta obce zabezpečil navážku kameniva a asfaltovej drte. 

Hovorí o tom, že v rozpočte je na údržbu miestnych komunikácii vyčlenených voľných 800 €
− p. starosta obce hovorí o tom, že p. Slávik požiadal o úpravy priekopy, taktiež je potrebné 

riešiť priekopy v časti Taľka
− p. Miroľa – navrhuje riešiť cestu k pozemku Ing. Gaála a výtlky urobíme neskôr
− obecné zastupiteľstvo navrhuje spevniť, opraviť cestu k pozemku Ing. Gaála, opraviť výtlky 

v termíne do 30.8.2012 v čiastke 800 Eur podľa rozpočtu obce
                                              hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných
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          Uznesenie č. 14/2012-5
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          spevniť, opraviť cestu k pozemku Ing. Gaála,
          opraviť výtlky v čiastke 800 Eur podľa rozpočtu
          v termíne do 30.8.2012

3. Neplatiči miestnych daní
− p. starosta obce hovorí o možnosti zverejniť neplatičov na internete. Pýta sa, ako donútiť 

neplatičov k plateniu daní.
− p. Kováč – neplatenie daní je hrubé porušenie všeobecne záväzného nariadenia obce.

Psy budú čipované, ak náhodou pes vybehne na verejné priestranstvo nie je túlavým psom. 
Je potrebné predvolať majiteľov voľne sa pohybujúcich psov a dať im pokuty. 

− Ing. Pankuch – hovorí p. starostovi, že má všetky kompetencie nato, aby konal
− p. Kováč – navrhuje vytvoriť zoznam neplatičov a predložiť na najbližšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva
− Ing. Pankuch – navrhuje predložiť zoznam všetkých pohľadávok obce na nasledujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, nielen daň za psa a komunálny odpad
− Ing. Hudáková – je potrebné zistiť, či zverejnenie nebude v rozpore s ochranou osobných 

údajov
− p. Solej – navrhuje vyzývať písomne s vyhrážkou, že to bude zverejnené

K bodu 7:
Diskusia
− Ing. Pankuch – pýta sa, v akom stave je ihrisko na školskom dvore
− Ing. Pankuch – pýta sa, ako to bude s elektrickým vedením ponad ihrisko, kto bude platiť 

prekládku vedenia
− p. starosta obce – potvrdil, že elektrárne urobia prekládku elektrického vedenia na vlastné 

náklady
− Ing. Pankuch – pýta sa, ako je to s odpadom smetí; občania sa sťažujú na nejasnosť nového 

systému nakladania s odpadmi. Hovorí o tom, že nefunguje obecná stránka. 
− p. starosta odpovedá – hovorí o novej adrese internetovej stránky: www.lipniky.sk.

Informuje, že počet kontajnerov na separovaný odpad v obci sa znížil, v súčasnosti budú 3 
kontajnery na sklo a 3 na plasty. Umiestnené sú oproti budove MŠ a ZŠ, oproti budove 
obecného úradu a v časti Taľka.  
Žlté vrece slúži na zber plastov, zelené na zber skla a modré na papier. Sklo, plasty alebo 
papier môžu dávať občania aj do iných vriec alebo debničiek, no musia tento odpad vyložiť 
v deň vývozu separovaného zberu pred brány rodinných domov. 
Červené vrece je na smetí (komunálny odpad) naviac, vrece sa nesmie dať do popolnice, 
pretože sa nevráti naspäť. Ak občania potrebujú ďalšie červené vrece musia si ho zakúpiť 
na obecnom úrade. Iné vrecia alebo tašky so smetím naviac (komunálny odpad), ktoré budú 
umiestnené pri kontajnery nebudú vyvezené. Návod na triedenie odpadov je v harmonograme 
vývozu odpadov.

− p. Kováč – hovorí o tom, že obce majú zriadené centrálne kompostárne
− p. starosta obce odpovedá - ak budeme mať vlastný pozemok, budeme môcť zriadiť centrálnu 

kompostáreň
− Ing. Pankuch – pýta sa, či prístupová cesta k ihrisku v časti Taľka je vybavená
− p. starosta obce – bude to riešené 
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K bodu 8:
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,
− kópia stanoviska COOP Jednota s.d. Prešov
− návrh na výsledok vybavenia petície 87/2012 
− počet strán zápisnice: 5
− uznesenie OcZ č. 14/2012-1  -  14/2012-5
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