
Zápisnica
zo 61. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 15.12.2014

Prítomní:             Plančár Jozef, starosta obce
                              poslanci OcZ –  Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
Neprítomní:         Ing. Ircha M., Kováč M.
Ďalší prítomní:    Ing. Pankuch, hlavný kontrolór
                              Vidumská K., zam.obce   
                              
Verejnosť:            -

Zapisovateľ:        Ing. Klimčo Š.
Overovateľ:         Solej P., Miroľa J.

Návrh programu:
1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013, Správa audítora o overení súladu  
      výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou
4.   Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie 
5.   Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
      komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
6.   Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
      dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017
8.   Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Lipníky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017
9.   Zámenná zmluva na pozemky
10. Zmluva o zriadení vecného bremena - prerokovanie výšky odplaty za zriadenie vecného 
      bremena
11. Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d. - prerokovanie podania žaloby na ESĽP
12. Prejednanie žiadosti
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Klimča 
Š.  a  overovateľov  zápisnice  p.  P.  Soleja  a  p.  J.  Miroľu.  Starosta  obce  konštatoval,  že  počet 
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Za program rokovania bolo hlasované: 

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

         0 proti       0 zdržali sa

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013, Správa audítora o overení súladu

 výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou
4.  Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie 
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5.  Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za    
 komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky

6.  Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
 materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017
8.  Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Lipníky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017
9.  Zámenná zmluva na pozemky
10.  Zmluva o zriadení vecného bremena - prerokovanie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena
11.  Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d. - prerokovanie podania žaloby na ESĽP
12.  Prejednanie žiadosti
13.  Diskusia
14.  Záver

K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá
− uznesenie č. 49/2014-12 – trvá
− uznesenie č. 54/2014-3,4 – trvá
− uznesenie č. 59/2014-7 – splnené
− uznesenie č. 59/2014-8 – splnené

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-1
 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
 kontrolu plnenia prijatých uznesení

               Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

     0 proti       0 zdržali sa

K bodu 3:
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013, Správa audítora o overení súladu 
výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou
Starosta obce predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2013 a Správu o overení 
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013. Audit účtovnej závierky vykonal Ing. 
Marek Lipka. Obidve správy starosta obce prečítal. 
– Návrh na uznesenie:

        Uznesenie č. 61/2014-2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013
a Správu audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2013
s účtovnou závierkou

 Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                      Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                     0 proti       0 zdržali sa
K bodu 4:
Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie 
Starosta obce predložil vykonanú úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2014/08 zo dňa
10.12.2014, ktoré bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka sa
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 účelovo určených prostriedkov zo ŠR. Rozpočtové opatrenie č. 2014/08 je prílohou zápisnice. 
− Návrh na uznesenie:

            Uznesenie č. 61/2014-3
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/08
zo dňa 10.12.2014 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                      Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                     0 proti       0 zdržali sa

Následne  starosta  predložil  na  schválenie  návrh  úpravy  rozpočtu  –  rozpočtové  opatrenie  č. 
2014/09,  uskutočnené  v  súlade  s  §  14  ods.  2  písm.  a),  b)  zákona  č.  583/2004 Z.  z..  Úprava 
rozpočtu bola odôvodnená po položkách jednotlivo. Rozpočtové opatrenie č. 2014/09 je prílohou 
zápisnice.  K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/09
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                      Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                     0 proti       0 zdržali sa

K bodu 5: 
Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
− návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce vyvesený dňa 26.11.2014 a zvesený 

dňa 11.12.2014
− počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky 
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-5
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

             za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky

       Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

K bodu 6:
Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
− návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce vyvesený dňa 26.11.2014 a zvesený 

dňa 11.12.2014
− počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky 
− návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 
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− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-6
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

             materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky

       Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                  Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa
K bodu 7:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 
2017
Ing.  Pankuch  predložil  prítomným  stanovisko  kontrolóra  k  návrhu  rozpočtu  na  rok  2015  s 
výhľadom na roky 2016 a 2017. Stanovisko bolo doručené všetkým poslancom na preštudovanie, 
takže sú s jeho obsahom oboznámení. 
K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-7
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

             na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

K bodu 8: 
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Lipníky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 
2017
– návrh rozpočtu bol zverejnený - vyvesený dňa 26.11.2014 a zvesený dňa 11.12.2014
– každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi bol doručený na preštudovanie
− počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
− prerokovanie, pripomienky a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-8
obecné zastupiteľstvo 

      1. berie na vedomie
          rozpočet obce Lipníky na roky 2016, 2017
      2. schvaľuje
          rozpočet na rok 2015 v celkovej sume:

                Bežný rozpočet: 
− príjmy  136.543,00 Eur
− výdavky 125.427,00 Eur

                Kapitálový rozpočet:
− príjmy 86.301,58 Eur
− výdavky 10.000,00 Eur

                Finančné operácie: 
− príjmy 10.000,00 Eur
− výdavky 97.417,58 Eur

                      Rozpočet SPOLU:
− príjmy 232.844,58 Eur
− výdavky 232.844,58 Eur 
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Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

K bodu 9:
Zámenná zmluva na pozemky
– Starosta obce -  uviedol, že OcZ na svojom 29. zasadnutí prerokovalo žiadosť p. Máthéovej E. 

a p.Kaščáka P. Zámer zámeny pozemkov bol zverejnený v súlade so zákonom. V súvislosti 
s tým oznámil prítomným, že bol obci p. Máthéovou a p. Kaščákom predložený geometrický 
plán č. 98/2014 zo dňa 28.11.2014 na oddelenie pozemku p. č. C KN 225/2 k. ú. Lipníky, 
ktorý má byť predmetom zámeny pozemkov a predložil ho obecnému zastupiteľstvu. 
Zámena sa týka nehnuteľnosti v k. ú. Lipníky vedenej vo vlastníctve Obce Lipníky na LV č. 1 
a to novovytvorený  pozemok p. č. C KN 225/2 o výmere 895 m2, druh zastavané plochy, ktorý 
vznikol  geometrickým  plánom č.  98/2014  zo  dňa  28.11.2014  za  novovytvorený  pozemok 
vedený na LV č. 118 vo vlastníctve Emílie  Máthéovej,  r.  Kaščákovej, bytom Lipníky 204 
v podiely ½ k celku  a Petra Kaščáka, r. Kaščáka, bytom Lipníky Taľka 89 v podiely ½ k celku 
a  to  p.  č.  C  KN  230/2  o  výmere  309  m2,  druh  záhrady,  k.  ú.  Lipníky,  ktorý  vznikol 
geometrickým plánom č. 19041/2013 zo dňa 4.2.2013.

– OcZ posúdilo túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov, že  pozemok p. č. 
C KN 225/2 je svahový, neplodný a mokrý. Zámenou a sa docieli majetkoprávne usporiadanie 
pozemku C KN p. č. 230/2 o výmere 309 m2, druh záhrady, k. ú. Lipníky v prospech obce 
z dôvodu verejného záujmu.

– Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 61/2014-9
1.  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
     trojpätinovou väčšinou poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 
     138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., že zámena pozemku vedenom vo vlastníctve obce      
     Lipníky na LV č. 1 a to novovytvorený pozemok v k. ú. Lipníky C KN č. 225/2 o výmere      
     895 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 
     98/2014 zo dňa 28.11.2014 z pôvodnej parcely C KN 225, druh pozemku zastavané plochy 
     a nádvoria je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodov, že:

      pozemok p. č. C KN 225/2 je svahový, neplodný a mokrý. Zámenou a sa docieli   
     majetkoprávne usporiadanie pozemku C KN p. č. 230/2 o výmere 309 m2, druh záhrady,  
     k. ú. Lipníky v prospech obce z dôvodu verejného záujmu.

2.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
     ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. zámenu 
     nehnuteľnosti v k. ú. Lipníky vedenú vo vlastníctve Obce Lipníky na LV č. 1 a to             
     novovytvorený pozemok p. č. C KN 225/2 o výmere 895 m2, druh zastavané plochy, ktorý 
     vznikol geometrickým plánom č. 98/2014 zo dňa 28.11.2014 za novovytvorený pozemok       
     vedený na LV č. 118 vo vlastníctve Emílie Máthéovej, r. Kaščákovej, bytom Lipníky 204       
     v podiely ½ k celku  a Petra Kaščáka, r. Kaščáka, bytom Lipníky Taľka 89 v podiely ½        
     k celku a to p. č. C KN 230/2 o výmere 309 m2, druh záhrady, k. ú. Lipníky, ktorý vznikol      
     geometrickým plánom č. 19041/2013 zo dňa 4.2.2013. 
     Zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania, je bezodplatná. 

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

K bodu 10:
Zmluva o zriadení vecného bremena - prerokovanie výšky odplaty za zriadenie vecného 
bremena
– Starosta obce oznámil, že obec požiadala ŽSR o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
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bremena na základe geometrického plánu č. 19042/2013.  Dňa 3.12.2014 nám bol od ŽSR 
doručený Zápis z prejednania výšky odplaty za zriadenie vecného bremena. Zápis predložil 
poslancom.
Vec je  v štádiu riešenia, pretože obec jedná vo veci úpravy výšky odplaty. 

– Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-10
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie týkajúce sa zriadenia vecného bremena
na základe GP č. 19042/2013 a výšku odplaty

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

K bodu 11:
Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d. - prerokovanie podania žaloby na ESĽP
Starosta obce uviedol, že obec obdržala uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. III. ÚS 
622/2014-9 zo dňa 21.10.2014. Uznesenie bolo doručené všetkým poslancom ako aj  hlavnému 
kontrolórovi na preštudovanie, takže sú s jeho obsahom oboznámení. 
Zároveň predložil na prerokovanie a schválenie podanie žaloby na Európsky súd pre ľudské práva 
v Štrasburgu. 
Pripomienky neboli vznesené.
– Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 61/2014-11
obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
    uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky
    č. III. ÚS 622/2014-9 zo dňa 21.10.2014
2. schvaľuje

                 podanie žaloby na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

K bodu 12:
Prejednanie žiadosti 

1. Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce Lipníky, na rok 2015. 
- Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 61/2014-12
obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi v Kapušanoch

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

2. Starosta obce predložil na prerokovanie doručenú dokumentáciu CVČ, M.R.Štefánika 870, 
Vranov n/T týkajúcu sa financovania záujmového vzdelávania v šk. Roku 2014-2015.
- Návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 61/2014-13
obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ,
M.R. Štefánika 870, Vranov n/T

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.

                      0 proti       0 zdržali sa

3. Starosta obce predložil svoju žiadosť o preplatenie dovolenky v súvislosti s blížiacim sa 
ukončeným funkčného obdobia a v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. . Poslanci žiadosť 
prerokovali a na preplatenie navrhli len 15 dní.
- Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/2014-14
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
v súlade s § 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. a na základe žiadosti 
J. Plančára, starostu obce poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú 
dovolenku vo výške 15 dní z dôvodu, že je nemohol vyčerpať do konca 
kalendárneho roku a v súvislosti s ukončeným jeho funkčného obdobia  

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                 Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.  

     0 proti       0 zdržali sa

K bodu 13:
Diskusia
– starosta obce oznámil prítomným, že ustanovujúce zasadnutie OcZ a odovzdanie funkcií sa 

uskutoční v 30. pracovný deň, t. j. 2.1.2015.

K bodu 14:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísal:   Ing. Klimčo Š.  .................................
       

Overovatelia: Solej P.      ….............................
                    
                       Miroľa J.   ….............................

          ….................................
     Jozef Plančár

                  starosta obce
Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia 
− Rozpočtové opatrenie č. 2014/08 
− Návrh rozpočtového opatrenia č. 2014/09
− Návrh VZN .../2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku ...
− Návrh VZN .../2014 o určení výšky dotácie na prev. a mzdy na dieťa 

MŠ a šk. Zariadení so sídlom na území obce Lipníky
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− Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
− Návrh rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017 
− Žiadosť p. Máthéovej E. A Kaščáka, GP č. 98/2014,  GP č. 19041/2013
− Žiadosti 3x (uvedené v bode 12.)
− Uznesenie OcZ č. 61/2014-1   -   61/2014-14
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