
Zápisnica
z 8. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 30.6.2011

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

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Vyhodnotenie ponúk na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2011
4. Projekt - Protipovodňová ochrana obce Lipníky
5. Žiadosť TJ Elektro-Palivá Lipníky o zvýšenie finančnej dotácie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár.  Určil zapisovateľa zápisnice Klimčovú M. 
a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Kováča M. 
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
-

K bodu 3: 
Vyhodnotenie ponúk na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2011
Starosta obce informoval prítomných o predložených 3 cenových ponukách na audit účtovnej   
závierky za rok 2011: 

1. Ing. Dula Peter, Poprad            Suma 640,- Eur, 
2. Ing. Dudová Daniela, Poprad   Suma 900,- Eur,
3. Ing. Bernátová       Suma od 800,- Eur vyššie

Návrhy poslancov OcZ na výber audítora: 
- Ing. Hudáková – 1. návrh: vybrať Ing. Dulu P., s ktorým obec spolupracovala aj v minulosti
- Ing. Klimčo – 2. návrh: rozhodujúca je cena, je potrebné hľadať audítora za nižšiu cenu
     Za 2. návrh (Ing. Klimča) bolo hlasované: 

hlasovanie: 2 za zo 4 prítomných poslancov
                   1 proti     (Ing. Hudáková A.)
                   1 zdržal sa       (p. Kováč M.)

     Za 1. návrh (Ing. Hudákovej) bolo hlasované: 
hlasovanie: 1 za zo 4 prítomných poslancov
                   2 proti     (p. Klimčová, Ing. Klimčo)
                   1 zdržal sa                   (p. Kováč M.)
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- obecné zastupiteľstvo presúva výberové konanie na audit účtovnej závierky za rok 2011 
   na najbližšie zasadnutie, Ing. Klimčo doplní cenové ponuky na audit

     U z n e s e n i e   č. 8/2011-1
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

           predložené cenové ponuky na audit účtovnej závierky za rok 2011

K bodu 4: 
Projekt – Protipovodňová ochrana obce Lipníky
Starosta obce informuje prítomných o doručenom Rozhodnutí o schválení Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok s názvom Protipovodňová ochrana obce Lipníky z operačného programu 
Životné prostredie, prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami, operačný cieľ 2.1 – Preventívne 
opatrenia na ochranu pred povodňami. Schválená výška nenávratného finančného príspevku
je 414 805,08 Eur. 
− Ing. Klimčo – pýta sa, kto bol členom pri výberovom konaní
− starosta obce odpovedá – vyhodnotenie ponúk vykonal Ing. K. Fábry, odborne spôsobilá osoba 

na verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom. 
− Ing. Klimčo – kriticky sa vyjadruje k tejto stavbe skrz verejného obstarávania dodávateľa 

stavby
− p. Smolko – chce sa vyjadriť k tejto stavbe
− p. starosta udelí slovo p. Smolkovi v bode Diskusia v zmysle Rokovacieho poriadku

          U z n e s e n i e   č. 8/2011-2
          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
          Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
          s názvom Protipovodňová ochrana obce Lipníky z operačného programu
          Životné prostredie, prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami, operačný cieľ 
          2.1 – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
          a schválenú výšku nenávratného finančného príspevku 414 805,08 Eur.

K bodu 5:
Žiadosť TJ Elektro – Palivá Lipníky o zvýšenie finančnej dotácie
− schválená dotácia na rok 2011 je vo výške 2 700 Eur
− predložená žiadosť o zvýšenie – zvýšiť na 4 500 Eur
− starosta obce upozorňuje, že v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce nie je 

možné navýšenie dotácie
− Ing. Hudáková – navrhuje vypožičať z kapitálových fondov, pokiaľ to nebude protizákonné
− p. Kováč – ako bývalý predseda TJ hovorí, že náklady za minulý rok celkom boli viac ako 
      5 577 Eur a prijatá dotácia od obce bola vo výške 4 000 Eur. TJ hľadá možnosti sponzorských 
      príspevkov.
− p. Kováč – navrhuje, aby obec uhradila prepravné náklady TJ vo výške 1 500 Eur v priebehu 

roka 2011. Za tento návrh bolo hlasované: 
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

U z n e s e n i e   č. 8/2011-3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úhradu prepravných nákladov TJ Elektro-Palivá Lipníky
vo výške 1 500 Eur v priebehu roka 2011

K bodu 6: 
Rôzne
1.) Stretnutie s JUDr. Pirčom - starosta obce informuje, že JUDr. Pirč je na dovolenke. Najbližšie  
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     stretnutie vo štvrtok 7.7.2011, zodpovední: p. Plančár, Ing. Klimčo, Ing. Hudáková, p. Kováč.  
     Ing. Klimčo navrhuje odoslať pripomienky e-mailom ohľadom budovy JUDr. Pirčovi.
2.) Obhliadka priekop v časti Taľka – konala sa dňa 22.6.2011 za prítomnosti p. Plančára, 
     Ing. Hudákovej a Ing. Klimča. 
     - zameranie priekopy okolo p. Mgr. Ondečkovej. OcZ berie na vedomie problém v tejto  
       lokalite.
     - p. Smolko – riešenie spádu ku Kuskovým, je plán zamerania z minulosti 
     - starosta obce – navrhuje obhliadku v sobotu 2.7.2011 o 20.00 hod. 

U z n e s e n i e   č. 8/2011-4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
problém priekop v časti Taľka  

K bodu 7:
Diskusia
1.) p. Klimčová – úver, kontokorent: zmluva bola podpísaná 13.5.2011, ale odsúhlasená obecným  
     zastupiteľstvom 21.6.2011, zverejnená na webovej stránke 24.6.2011. K tejto kritike sa pripája  
     Ing. Klimčo.
     - p. starosta podá vysvetlenie na budúcom zasadnutí
2.) Ing. Klimčo – navrhuje prerokovať a schváliť Metodický pokyn pre zadávanie zákaziek 
     s nízkymi hodnotami v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien
     a doplnkov
     - p. Kováč – návrh zmeny návrhu metodického pokynu: 
                          BOD 1. písm. a) znížiť na 350 Eur
                          BOD 1. písm. b) znížiť na 700 Eur
                          a zároveň sa mení BOD 2. písm. a) od 350 Eur do 10 000 Eur, 
                                                        BOD 2. písm. b) od 700 Eur do 20 000 Eur
      Za schválenie návrhu Metodického pokynu pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
      v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov po jeho  
      pozmeňujúcom návrhu bolo hlasované: 

hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
                   1 proti      (Ing. Hudáková)

U z n e s e n i e   č. 8/2011-5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Metodický pokyn pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

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

3.) Ing. Klimčo – navrhuje doplniť člena obecného zastupiteľstva, aby vykonával prieskum trhu 
     spolu so starostom obce z radu finančnej komisie, zároveň navrhuje zvoliť p. Kováča 
     - Ing. Hudáková – navrhuje zvoliť Ing. Klimča
     - za návrh p. Ing. Hudákovej, aby Ing. Klimčo vykonával prieskum trhu spolu so starostom  
       obce bolo hlasované

hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
                   1 zdržal sa            (Ing. Klimčo)

U z n e s e n i e   č. 8/2011-6
Obecné zastupiteľstvo poveruje
Ing. Klimča vykonávaním prieskumu trhu spolu so starostom obce 

4.) P. Smolko – kritický hodnotí činnosť obecného zastupiteľstva, upozorňuje na nedoriešený 
     cintorín, odporúča dať do poriadku rozpočet na rok 2011. 
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5.) P. Kováč – cestná premávka: 70 km rýchlosť cez obec, pracovať na znížení rýchlosti

K bodu 8:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Klimčová M.                   .................................

Overovatelia: Ing. Klimčo Š.        .................................

                      Kováč M.                .................................

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− návrh metodického pokynu
− uznesenie OcZ č. 8/2011-1 – 8/2011-6
počet strán zápisnice: 4
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