
Zápisnica
zo 4. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 8.4.2011

Prítomní:  4 z 5 poslancov OcZ,
                   podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Klimčová M., Miroľa J.
Zapisovateľ: Kováč M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2011/01
4. Schválenie Povodňového plánu obce 
5. Schválenie Metodického pokynu pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
6. Poverenie poslanca zvolávať a viesť rokovanie obecného zastupiteľstva 
7. Delegovanie zástupcu obce do Rady základnej a materskej školy
8. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie
9. Schválenie dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov 

Obecného zastupiteľstva, a členov komisií obce Lipníky
10. Podanie žiadosti na operačný program LEADER opatrenie 3.4.1 a schválenie projektového 

manažéra 
11. Prerokovanie podaných žiadosti
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár.  Určil zapisovateľa zápisnice p. Kováča M. 
a overovateľov zápisnice p. Klimčovú M. a Miroľa J. 
Prečítal návrh programu zasadnutia. Návrh p. Ing. Hudákovej na doplnenie bodu programu: 
Bod 7.  Doplnenie člena finančnej komisie; 
zmena poradia bodov pôvodne 7. -14 na: 8. - 15.
Za schválenie programu zasadnutia po zmene bolo hlasované.

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 2/2011-4  - predseda komisie na ochranu verejného záujmu – úloha nesplnená, doplní
uznesenie č. 3/2011-1 – nesplnené, úloha neaktuálna
uznesenie č. 3/2011-2 – nesplnené, úloha prechádza
uznesenie č. 3/2011-9 – splnené, úloha trvalá 

K bodu 3: 
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2011/01
Starosta obce Plančár J. predložil a odôvodnil návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 – rozpočtovým opatrením 
č. 2011/01.
− p. Klimčová – otázka – aký je dôvod na zníženie; odpoveď – menší počet detí,

                                      znižuje sa rozpočet v položkách
                                   – vysvetlenie p. Vidumská
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− za úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého rozpočtového opatrenia 2011/01 bolo hlasované:
                    hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

                                   
               U z n e s e n i e     č. 4/2011-1
               Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
               rozpočtové opatrenie č. 2011/01 zo dňa 8.4.2011                            
     
K bodu 4:
Schválenie povodňového plánu obce
Starosta obce informoval o vypracovaní Povodňového plánu záchranných prác obce, z dôvodu novelizácie 
zákona, ktorý zároveň predložil na schválenie. 

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Zároveň bolo hlasované za zrušenie pôvodného Povodňového plánu záchranných prác obce zo dňa 
29.10.2007. 

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

               U z n e s e n i e   č. 4/2011-2
               Obecné zastupiteľstvo
               1. schvaľuje Povodňový plán záchranných prác obce č. 84/2011
               2. ruší Povodňový plán záchranných prác obce zo dňa 29.10.2007

K bodu 5:
Schválenie Metodického pokynu pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 
v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Starosta obce predložil návrh metodického pokynu na schválenie.
P. Klimčová – návrh znížiť, či je v mantineloch zákona

1. návrh: BOD 1. písm. a) znížiť na 1 500 Eur
           BOD 1. písm. b) znížiť na 5 000 Eur

 hlasovanie: 2 za      (p. Kováč, p. Klimčová)
                    2 proti  (Ing. Hudáková, p. Miroľa )

      2.    návrh: BOD 1. písm. a) znížiť na 2 000 Eur
                        BOD 1. písm. b) znížiť na 8 000 Eur

hlasovanie: 2 za      (Ing. Hudáková, p. Miroľa)
                   2 proti  (p. Kováč, p. Klimčová)

               U z n e s e n i e   č. 4/2011-3
   Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
   Metodický pokyn pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

                 v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

K bodu 6:
Poverenie poslanca zvolávať a viesť rokovanie obecného zastupiteľstva     
Starosta obce predložil návrh na zrušenie uznesenia OcZ č. 2/2011-5, ktorým bol p. Miroľa poverený 
zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2,3,5,6 zák. 369/1990 Zb.
Za zrušenie uznesenia č. 2/2011-5 bolo hlasované: 

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Starosta obce vyzval poslancov, aby podali návrhy na poverenie. Ing. Hudáková navrhla poveriť 
zvolávaním a vedením rokovania obecného zastupiteľstva p. Kováča M.. P. Klimčová navrhla taktiež
p. Kováča M.

hlasovanie: 3 za               
                    1 zdržal sa    (Kováč M.)

               U z n e s e n i e   č. 4/2011-4 
 Obecné zastupiteľstvo 

               1. ruší uznesenie č. 2/2011-5, zo dňa 11.1.2011 
               2. poveruje p. Kováča M. zvolávaním a vedením rokovania obecného 
                   zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2,3,5,6 zákona 369/1990 Zb. 
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K bodu 7:
Doplnenie člena finančnej komisie
Predseda finančnej komisie Ing. Hudáková predložila návrh na doplnenie člena do komisie –
p. Ing. Klimča Š. hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov 

               U z n e s e n i e    č.  4/2011-5
               Obecné zastupiteľstvo volí
               Ing. Klimča Š. za člena finančnej komisie

K bodu 8:
Delegovanie zástupcu obce do Rady základnej a materskej školy
Starosta oboznámil poslancov OcZ, že je potrebné delegovať zástupcov obce z radu poslancov do Rady ZŠ 
a MŠ Lipníky.
- do Rady ZŠ navrhol na delegovanie – Ing. Hudákovú A.

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
- do Rady MŠ navrhol na delegovanie – p. Klimčovú M.
                                                                                     hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

               U z n e s e n i e    č. 4/2011-6
 Obecné zastupiteľstvo deleguje

               1. Ing. Hudákovú A. ako zástupcu obce do funkcie člena Rady školy pri ZŠ Lipníky
               2. Klimčovú M. ako zástupcu obce do funkcie člena Rady školy pri MŠ Lipníky

K bodu 9:
Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie
P. starosta obce informuje, že v zmysle zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo 
času vojny a vojnového stavu je obec orgánom krízového riadenia. Zákon ukladá obci zriadiť krízový štáb.
Tiež je potrebné zriadiť evakuačnú komisiu. 
V zmysle zákona 7/2010 obec riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami. Zákon ukladá obci zriadiť 
povodňovú komisiu.

     Starosta obce predložil návrh na zriadenie: krízového štábu, evakuačnej komisie a povodňovej komisie. 
Zároveň navrhol členstvo v komisiách: 
Plančár Jozef – predseda krízového štábu, predseda evakuačnej komisie, predseda povodňovej komisie
Miroľa Jozef – podpredseda krízového štábu, podpredseda evakuačnej a povodňovej komisie
Vidumská Katarína – tajomník krízového štábu, tajomník evakuačnej a povodňovej komisie
Ing. Hudáková Anna – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
Ing. Klimčo Štefan – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
Kováč Miroslav – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
Klimčová Marta – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
Michňák Andrej – člen povodňovej komisie
Botko Tomáš – člen povodňovej komisie
Ivan Peter – člen povodňovej komisie

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

               Uznesenie č. 4/2011-7
               A. Zriaďuje
                   1. krízový štáb
                   2. evakuačnú komisiu
                   3. povodňovú komisiu
               B. Schvaľuje členstvo v komisiách:
                    Plančár Jozef – predseda krízového štábu, predseda evakuačnej komisie, predseda         
                                              povodňovej komisie
                    Miroľa Jozef – podpredseda krízového štábu, podpredseda evakuačnej a povodňovej komisie
                    Vidumská Katarína – tajomník krízového štábu, tajomník evakuačnej a povodňovej komisie
                    Ing. Hudáková Anna – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
                    Ing. Klimčo Štefan – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
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                    Kováč Miroslav – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
                    Klimčová Marta – člen krízového štábu, člen evakuačnej a povodňovej komisie
                    Michňák Andrej – člen povodňovej komisie
                    Botko Tomáš – člen povodňovej komisie
                    Ivan Peter – člen povodňovej komisie

K bodu 10:
Schválenie dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov 
Obecného zastupiteľstva, a členov komisií obce Lipníky
Starosta obce predložil návrh dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania starostu obce, hlavného kontrolóra, 
poslancov Obecného zastupiteľstva, a členov komisií obce Lipníky, ktorým sa mení čl. 5 bod 1., čl. 5 bod 2. 
sa ruší. 
P. Kováč predniesol pozmeňujúci návrh dodatku č. 1 k čl. 5 bod. 1:
     výška odmeny poslanca za účasť na zasadnutí 5 € /zasadnutie,
     výška odmeny poslancovi OcZ vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu 10 € / zasadnutie 
Za schválenie dodatku č. 1 po zmene bolo hlasované: 

hlasovanie: 3 za 
                                                                                                        1 proti   (Ing. Hudáková)

               U z n e s e n i e   č. 4/2011-8
               Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
               dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania starostu obce, hlavného kontrolóra, 
               poslancov Obecného zastupiteľstva, a členov komisií obce Lipníky

K bodu 11:
Podanie žiadosti na operačný program LEADER opatrenie 3.4.1 a schválenie projektového manažéra 
Starosta obce navrhol na schválenie podanie žiadosti na operačný program LEADER opatrenie 3.4.1. 
Občianska vybavenosť – multifunkčné ihrisko,
− dofinancovanie DPH obcou 5% a schválenie projektového manažéra Ing. Petrana na zabezpečenie 

kompletného servisu daného operačného projektu čo predstavuje:
- zabezpečenie prípravy pozemku v spolupráci s obcou
- zabezpečenie výberu projektovej dokumentácie
- zabezpečenie výberu realizátora stavby
- zabezpečenie výberu implementačnej agentúry

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov 

               U z n e s e n i e   č. 4/2011-9
               Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  1. podanie žiadosti na operačný program LEADER opatrenie 3.4.1. Občianska 
      vybavenosť – multifunkčné ihrisko
  2. dofinancovanie DPH obcou 5%
  3. projektového manažéra Ing. Petrana na zabezpečenie kompletného servisu 
      daného operačného projektu čo predstavuje:
      - zabezpečenie prípravy pozemku v spolupráci s obcou 
      - zabezpečenie výberu projektovej dokumentácie
      - zabezpečenie výberu realizátora stavby
      - zabezpečenie výberu implementačnej agentúry 

K bodu 12:
Prerokovanie podaných žiadosti

1. Žiadosť TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky o dotáciu na rok 2011:
účel dotácie: na finančné zabezpečenie futbalového klubu (A-mužstva a dorastu), rozvoj a podpora 
                     športu v obci Lipníky
požadovaná výška dotácie: 5 000 Eur

             v schválenom rozpočte obce na rok 2011 je vyčlenených: 2 700 Eur. 
             Za poskytnutie dotácie na uvedený účel, vo výške 2 700 Eur bolo hlasované:
                        hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov 
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2. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Kapušany o finančný príspevok
účel: rôzne aktivity pre deti a mládež
požadovaná výška: 150 Eur
Starosta obce navrhol poskytnúť dotáciu vo výške 200 Eur.
Za poskytnutie dotácie na uvedený účel, vo výške 200 Eur bolo hlasované:
 hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov 

3. Žiadosť Evanjelického a. v. farského úradu Nemcovce o finančný príspevok
účel: pre potreby detí a mládeže a to – organizovanie letných táborov, organizovanie športových 
         turnajov, účasť na súťaži spevokolov, vzdelávanie a školenie vedúcich skupín, prípravu  
         vianočnej besiedky, poznávacie a vzdelávacie výlety v našom regióne a pod. 
požadovaná výška: 250 Eur
Starosta obce navrhol poskytnúť dotáciu vo výške 200 Eur.
Za poskytnutie dotácie na uvedený účel, vo výške 200 Eur bolo hlasované:

              hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov 

               Uznesenie č. 4/2011-10
               Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
               1. poskytnutie dotácie na rok 2011 pre TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky
                   na účel: na finančné zabezpečenie futbalového klubu (A-mužstva a dorastu), 
                   rozvoj a podpora športu v obci Lipníky, vo výške 2 700 Eur
               2. poskytnutie dotácie na rok 2011 pre Rímskokatolícku Cirkev farnosť Kapušany
                   na účel: rôzne aktivity pre deti a mládež, vo výške 200 Eur
               3. poskytnutie dotácie na rok 2011 pre Evanjelický a. v. farský úrad Nemcovce
                   na účel: - organizovanie letných táborov, organizovanie športových turnajov, 
                   účasť na súťaži spevokolov, vzdelávanie a školenie vedúcich skupín,
                   prípravu vianočnej besiedky, poznávacie a vzdelávacie výlety v našom regióne;
                   vo výške 200 Eur

K bodu 13: 
Rôzne

1. Hlavný kontrolór obce Mgr. Ondečková predložila správu z vykonanej kontroly k 31.3.2011. 
Oboznámila prítomných, že prevedená kontrola bola zameraná na schvaľovací proces VZN 
č. 1/2010 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Lipníky, na dodržiavanie VZN č. 1/2010, na spôsob vyrúbenia 
daní, dodržiavanie splatnosti.

               U z n e s e n i e   č. 4/2011-11
               Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
               správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti                    

2. Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti na MFSR o poskytnutie dotácie na účel: 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Lipníky – 
zateplenie budovy a obnova fasády.

3. Starosta informoval o projekte protipovodňovej ochrany obce – priepust -žel. stanica, že žiadosť 
o NFP bola odporučená na schválenie.

4. P. Timková – v minulom roku bol čistený potok, za ich záhradou nebol vyčistený, čo sa bude diať?
                       Odpoveď: prísľub od vedenia povodia Bodrogu a Hornádu na dočistenie, starosta  
                       obce to dorieši.
                    - kontajner pri kostole slúži na stavebný odpad, čo nie je dobré. Slúži na cintorínsky 
                      odpad. Problém riešiť v OcÚ.
                    - informácia – zavesené objednávky, zmluvy, faktúry na webovej stránke obce. Faktúra 
                      mobil? Zaplatené a kedy.
                    - Ing. Hudáková – informovala o činnosti finančnej komisie

5. Vývoz odpadu – firma A.S.A. Slovensko - zmluva končí 30.4.2011
- návrh: firma FURA  - uskutočňuje vývoz v dvojtýždňovom cykle, zaplatíme cca o 300 € viac, 
                                      vrecový zber odpadov
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- návrh: firma A.S.A. Slovensko – zmluvne na dobu určitú do konca roka 
   Za návrh firma A.S.A. Slovensko, zmluvne na dobu určitú do konca roka bolo hlasované: 

  hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov 
  
               U z n e s e n i e   č. 4/2011-12
               Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
               vývozcu odpadov – firmu A.S.A. Slovensko,
               zmluvne na dobu určitú do konca roka

6. Multifunkčné ihrisko (cca 61 000 €)
Starosta informuje o záujme firiem o práce. Pozemok v časti Taľka (alebo školský dvor).

7. Chodníky – prepojenie Lipníky-Podhrabina-Miroľa
- cena projektu cca 5 600 €, stavebné práce cca 170 685 €

8. Dočistenie toku Ladianky – prísľub koncom mája
9. Oprava miestnych priekop – potrebné riešiť

K bodu 14:
Diskusia 
− Ing. Hudáková informuje – v rámci aktivít Retrojarmok hľadá sa:

záujemca o prezentáciu tradičného remesla, chovateľ, pestovateľ
− Mgr. Ondečková – upozorňuje na problém priekopy v časti Taľka, kde steká voda na miestnu 

komunikáciu, v zime zamŕza – opakovaný problém
− p. Klimčová – pýta sa čo je na tom pravda, že boli občania vyplácaní za povodne

odpoveď – áno boli odškodnení, v súlade so zákonom

K bodu 15:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Kováč M.                         .................................

Overovatelia: Klimčová M.          ..................................

                       Miroľa M.              ..................................

Prílohy:        Jozef Plančár
prezenčná listina, návrh programu                     starosta obce
uznesenie OcZ č. 4/2011-1 –  12
rozpočtové opatrenie č. 2011/01
správa HK z kontrolnej činnosti
počet strán zápisnice: 6

6


