
Zápisnica
z 9. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 11.8.2011

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

Návrh programu:
      1.   Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola prijatých uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Lipníky
4. Schválenie VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky
5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
6. Schválenie Smernice č. 1/2011 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné 

a propagačné účely
7. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2011/02 
8. Rôzne 
9. Diskusia
10. 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 Ing. Klimča Š.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.

hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
-  
K bodu 3: 
Voľba hlavného kontrolóra obce Lipníky
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipníky bolo vykonané spôsobom: zverejnením 
na vývesnej úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce v období od 24.6.2011 do 28.7.2011 
do 15.30 hod. V stanovenom termíne, t. j. do 28.7.2011 do 15.00 hod., boli podané prihlášky 
v počte: 1. Na základe výsledkov z otvárania obálok komisia konštatovala, že požadované kritéria 
pre voľbu hlavného kontrolóra obce Lipníky spĺňajú: Ľubomír Pankuch, Ing., Lada 57, 082 12. 

Vystúpenie kandidáta na hlavného kontrolóra – Ing. Ľubomíra Pankucha: 
− reflektoval na vyhlásenie voľby, zaujíma sa o život v obci
− informoval o praxi: po skončení školy pracoval v OZKN, kde si vyskúšal veľa pracovných 

pozícií, aj vedúcich; pracoval aj pre belgickú firmu a tiež sám podnikal
− toho času pracuje pre firmu pre Holandsko
− informuje, že nie je členom dozornej rady ani konateľom žiadnej spoločnosti; nie je politický 

organizovaný, je členom cirkevných inštitúcii
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V zmysle uznesenia č. 6/2011-5 sa voľba uskutoční tajným hlasovaní, zakrúžkovaním poradového 
čísla kandidáta na hlasovacom lístku; pracovný úväzok 4 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm. a) 
zákona NR SR č. 369/1990 Zb.

Výsledky voľby: 
počet voličov: 5
počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5
počet odovzdaných platných hlasov: 5
počet odovzdaných neplatných hlasov: 0

Kandidát na hlavného kontrolóra obce Lipníky p. Ing. Ľubomír Pankuch bol zvolený. 

     Uznesenie č. 9/2011-1
     Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v zmysle § 18a zákona NR SR
     č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

1. v o l í
do funkcie hlavného kontrolóra obce Lipníky p. Ing. Ľubomíra Pankucha
so začiatkom funkčného obdobia 11.8.2011 a s uzatvorením pracovného pomeru 
od 12.8.2011

2. schvaľuje
úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 % a plat hlavného kontrolóra podľa zákona NR SR 
č. 369/1990 Zb. § 18c ods. 1 písm. a)  – súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce Lipníky

K bodu 4: 
Schválenie VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky
− návrh bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a webovej stránke obce od 26.7.2011-11.8.2011
− počas zverejnenia neboli vznesené pripomienky
− prerokovanie VZN; p. Klimčová žiada vysvetlenie, Ing. Klimčo sa pýta na počet detí v ŠKD
− za schválenie VZN č. 1/2011 bolo hlasované

hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
− OcZ dňom účinnosti VZN č. 1/2011, t. j. 1.9.2011, ruší VZN č. 2/2008 vrátane Dodatku č. 1 a 

Dodatku č. 2
hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov

     Uznesenie č. 9/2011-2
     Obecné zastupiteľstvo

1. ruší 
VZN č. 2/2008 vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

2. schvaľuje
VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky

K bodu 5:
Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
− návrh bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a webovej stránke obce od 26.7.2011-11.8.2011
− prerokovanie VZN, zmena oproti návrhu VZN (čl. I. Dodatku č.1 k VZN č. 5/2009 sa dopĺňa) 

pre kategóriu Školský klub detí: zmena počtu detí v ŠKD na 9 detí, zmena výšky dotácie na 
dieťa ŠKD na 277,77 Eur/ dieťa, zmena ročnej dotácie celkom na 2 500 Eur 
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− za schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2009 po jeho pozmeňujúcom návrhu bolo hlasované:
                                       hlasovanie: 5 za z 5 
prítomných poslancov

− Ing. Klimčo, p. Klimčová – odporúčajú pri výbere zamestnanca pre ŠDK vybrať čím nižšie 
nákladovú pedagogickú pracovníčku

− starosta odpovedá – výber zamestnanca je v kompetencii starostu obce, pracovník v ŠKD musí 
spĺňať odborné a pedagogické spôsobilosti pedagogických pracovníkov v zmysle zákona

          Uznesenie č. 9/2011-3
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
          a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
          na území obce Lipníky

K bodu 6:
Schválenie Smernice č. 1/2011 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné 
a propagačné účely
− starosta obce predložil na schválenie návrh Smernice č. 1/2011 o rozsahu a spôsobe použitia 

výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
− prerokovanie smernice
− za schválenie smernice bolo hlasované

hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 9/2011-4
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          Smernicu č. 1/2011 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov 
          na reprezentačné a propagačné účely
     
K bodu 7:
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2011/02 
Starosta obce Plančár J. predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 – rozpočtovým opatrením 
č. 2011/02. Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zákona 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ. samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Prítomným odôvodnil úpravu po položkách jednotlivo. 
Ing. Klimčo sa pýta, ako by sa mohli znížiť náklady na chod MŠ a ZŠ.
Rozpočtové opatrenie č. 2011/02 je prílohou zápisnice. Za úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa 
predloženého návrhu – rozpočtového opatrenia č. 2011/02 bolo hlasované:

hlasované: 5 za z 5 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 9/2011-5
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2011/02 

K bodu 8
Rôzne
1. P. starosta informuje o predložených 3 cenových ponukách na projektového manažéra                
    na zabezpečenie kompletného servisu operačného projektu – operačný program LEADER   
    opatrenie 3.4.1. Občianska vybavenosť – multifunkčné ihrisko:

1. ponuka: BONA FIDE Prešov, s.r.o.    1 500 Eur
2. ponuka: Ing. Martin Vavrek, Prešov   1 200 Eur
3. ponuka: Futura n. o., Chmeľovec           900 Eur
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    P. Klimčová sa pýta, aké sú záruky získania finančných prostriedkov. 
    Ing. Klimčo sa pýta, koľko bude stáť zámer. 
    P. starosta navrhuje na základe cenových ponúk vybrať firmu BONA FIDE Prešov, s.r.o..          
    Za tento návrh bolo hlasované:

hlasované: 5 za z 5 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 9/2011-6
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          projektového manažéra na zabezpečenie kompletného
          servisu operačného – operačný program LEADER opatrenie
          3.4.1. Občianska vybavenosť – multifunkčné ihrisko
          firmu BONA FIDE Prešov, s.r.o.

2. P. starosta predkladá návrh na realizáciu školského ihriska v areáli ZŠ a MŠ.
hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov

          Uznesenie č. 9/2011-7
          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
          realizáciu školského ihriska v areáli ZŠ a MŠ

3. P. starosta informuje o námahe dohodnúť dočistenie toku Ladianky s Povodím Bodrogu. 
    Zároveň predložil návrh na dočistenie toku Ladianky v okolí RD s. č. 159 z vlastných  
    prostriedkov obce. Návrh bol prerokovaný, OcZ určilo max. výšku investovaných  
    nákladov 350 Eur. Za tento návrh, vrátane max. výšky nákladov 350 Eur bolo hlasované: 

hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov

Uznesenie č. 9/2011-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
financovanie nákladov na dočistenie toku Ladianky 
v okolí RD s. č. 159, do výšky 350 Eur z vlastných prostriedkov

4. P. starosta – konštatuje, že OcZ nedoriešilo problém priekop v časti Taľka
    Ing. Klimčo – navrhuje vyspádovať priekopy pri vstupe na pozemok p. Ondečkovej až ku  
    Kuskovým.
    Ing. Hudáková – navrhuje dať výzvu na stavebné odvodňovacie práce v lokalite Taľka.
    P. starosta – navrhuje osloviť firmu CMR na vypracovanie cenovej ponuky na odvodňovacie 
    práce v lokalite. OcZ berie na vedomie podanie výzvy.

Uznesenie č. 9/2011-9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
podanie výzvy na vypracovanie cenovej ponuky na odvodňovacie
práce v časti Taľka

K bodu 9:
Diskusia
- P. Klimčová kritizuje činnosť finančnej komisie, že je nedostatočná a nerobí. 
  Ing. Klimčo – kritizuje činnosť finančnej komisie, že p. Ing. Hudáková nechcela kontrolovať 
  faktúry
  Ing. Hudáková – odpovedá, že finančná komisia môže kontrolovať doklady, ale hlavný kontrolór 
  má tie kompetencie
  Ing. Klimčo – navrhuje, aby boli na webovej stránke zverejňované všetky faktúry
  P. starosta – informuje, že kontrolnú činnosť vykonáva hlavný kontrolór obce
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                   -  navrhuje, aby sa venovali nielen kontrole, ale aj riešeniu požiadaviek a potrieb 
                      občanov; navrhuje zvolať verejnú schôdzu
  - p. starosta požaduje od poslancov iniciatívu v predkladaní návrhov a riešení 
  - p. starosta vysvetľuje situáciu veľmi promtných postupov v rámci riešení rôznych vecí.
  - p. Miroľa sa dotazuje na výsledky jednania s JUDr. Pirčom
  - p. starosta informuje o podanej žiadosti na zrušenie trvalého dopravného značenia na Krajský 
    úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove. Na základe podanej žiadosti mal 
    rokovanie so Slovenskou správou ciest – správa údržby ciest. Účelom rokovania bolo riešenie  
    dopravnej situácie v obci – zníženie rýchlosti a zmena dopravného značenia. Výsledok 
    rokovania: potreba spracovania projektovej dokumentácie (zmena dopravného značenia).
   

Uznesenie č. 9/2011-10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. podanie žiadosti na zrušenie trvalého dopravného značenia,
2. potrebu spracovania projektovej dokumentácie (zmena dopravného značenia)

K bodu 10:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

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

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

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

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− rozpočtové opatrenie 2011/02
− uznesenie OcZ č. 9/2011-1  -  9/2011-10 
počet strán zápisnice: 5
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