
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 6.7.2011

Prítomní:  5 z 5 poslancov OcZ,
                   podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: -
Overovatelia: Kováč M., Miroľa J.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.

Návrh programu:
      1.   Otvorenie zasadnutia

2. Oznámenie o nepodpísaní uznesenia č. 8/2011-3 zo dňa 30.6.2011
3. Stretnutie s právnym zástupcom JUDr. Pirčom
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver 

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

hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
K bodu  2:
Oznámenie o nepodpísaní uznesenia č. 8/2011-3 zo dňa 30.6.2011
Starosta obce informoval prítomných, že nepodpíše uznesenie č. 8/2011-3 zo dňa 30.6.2011
a pozastavuje výkon uznesenia podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb, z dôvodu, že odporuje 
zákonu.
Zároveň navrhol zrušenie uznesenia. Za zrušenie uznesenia č. 8/2011-3 zo dňa 30.6.2011 
cit.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu prepravných nákladov TJ Elektro-Palivá Lipníky 
vo výške 1 500 Eur v priebehu roka 2011, bolo hlasované: 

hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov

U z n e s e n i e    č. 2/MZ/2011-1
Obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č. 8/2011-3 zo dňa 30.6.2011 

K bodu 3: 
Stretnutie s právnym zástupcom JUDr. Pirčom
Ing. Klimčo zašle e-mail na obec s dotazom pre JUDr. Pirča:
− existencia dokladu o zaplatení COOP Jednoty, s. d. finančných nákladov na výstavbu,
− overenie evidencie nehnuteľnosti na daňovom úrade
     
K bodu 4: 
Rôzne
− p. starosta obce informuje, o výške príspevku zákonného zástupcu detí na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou – na žiaka mesačne 
sumou 2 Eur. Výška príspevku bude zapracovaná do návrhu VZN.
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− p. starosta obce analyzuje zasadnutie OcZ zo dňa 30.6.2011, argumenty p. Smolka k cintorínu 
a jeho postreh k atmosfére na zasadnutí. P. starosta pripomína, že p. Smolko žiadal, 
aby starosta obce preštudoval rokovací poriadok, pretože mu neudelil slovo v rámci bodov 
rokovania – mimo diskusie.  P. starosta prečítal prítomným znenie § 7 bod 11, 12 rokovacieho 
poriadku, kde sa uvádza, že starosta obce môže udeliť slovo hosťovi v rámci diskusie. Dĺžka 
vystúpenia diskutujúceho môže byť max. 5 minút. 

          
K bodu 5:
Diskusia
− Ing. Klimčo informuje o vyspádovaní lokality v časti Taľka
− Ing. Hudáková navrhuje dať spracovať technické riešenie odborníkom
− Mgr. Ondečková – upozorňuje, že schválenie preplatenia dopravy TJ bolo v rozpore so 

zákonom. Zdôrazňuje, že dotácia nie je nárokovateľná a poskytuje sa raz ročne.
− p. starosta vysvetľuje, že je právne zodpovedný a je potrebné hľadať riešenie sponzorských 

príspevkov pre začatie futbalovej sezóny.
Informuje o vysokých nákladoch na činnosť TJ a odporúča šetrenie v rámci TJ. 

− Mgr. Ondečková – navrhuje naplánovať verejné zasadnutie
− p. starosta informuje o mimoriadnych pracovných aktivitách, taktiež informuje o dokladoch

k úveru od VÚB (spolufinancovanie projektu: Protipovodňová ochrana obce Lipníky)

K bodu 6:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

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

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

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

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− uznesenie OcZ č. 2/MZ/2011-1 
počet strán zápisnice: 2
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