
Zápisnica
z 59. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 22.10.2014

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

Zapisovateľ:        Ing. Klimčo Š.
Overovateľ:         Kováč M., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15 
    a Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie
4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lipníky – prerokovanie a schválenie
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky – prerokovanie a schválenie
6. Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
7. Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d.: uznesenie OS Prešov č. 16C/299/2007, zo dňa 26.9.2014; 
    vyjadrenie sa žalovanej k odvolaniu o trovách konania – oboznámenie s obsahom
8. Prerokovanie podania súdnej žaloby o náhradu škody nesprávnym úradným postupom proti SR 
9. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre SCVČ a vyhotovenie zmluvy, č. j. 256/2014
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Klimča 
Š.  a overovateľov zápisnice p.  M. Kováča a p. J.  Miroľu.  Starosta obce konštatoval,  že počet 
prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Za program rokovania bolo hlasované: 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M.

         0 proti       0 zdržali sa

Schválený program rokovania: 
1.  Otvorenie zasadnutia
2.  Kontrola prijatých uznesení
3.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15 

 a Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 – prerokovanie a   
 schválenie

4.  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lipníky – prerokovanie a schválenie
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5.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky – prerokovanie a schválenie
6.  Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
7.  Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d.: uznesenie OS Prešov č. 16C/299/2007, zo dňa   

 26.9.2014; vyjadrenie sa žalovanej k odvolaniu o trovách konania – oboznámenie s obsahom
8.  Prerokovanie podania súdnej žaloby o náhradu škody nesprávnym úradným postupom proti SR 
9.  Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre SCVČ a vyhotovenie zmluvy, č. j. 256/2014
10.  Rôzne
11.  Diskusia
12.  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. 54/2014-6 – splnené

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/2014-1
 obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
 kontrolu plnenia prijatých uznesení

               Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                     Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M. 

   0 proti       0 zdržali sa

K bodu  3:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15
a Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 – prerokovanie
a schválenie
− návrh dodatku k VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke vyvesený dňa 30.09.2014 a 

zvesený dňa 20.10.2014 
− počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky 
− návrh  dodatku  VZN  bol  každému  poslancovi  a  hlavnému  kontrolórovi  doručený  na 

preštudovanie
− poslanci k návrhu dodatku VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/2014-2
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, 
Lipníky 15 a  Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15

       Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M. 

                            0 proti           0 zdržali sa

K bodu 4:
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lipníky – prerokovanie a schválenie
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− starosta  predložil  na  prerokovanie  a  schválenie  návrh  zásad  hospodárenia  s  finančnými 
prostriedkami Obce Lipníky

− návrh bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručené na preštudovanie
− poslanci k návrhu vzniesli pripomienky: vypustiť zo zásad § 22 Schvaľovanie zmeny rozpočtu 

starostom
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/2014-3
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 
1. vypustenie § 22 Schvaľovanie zmeny rozpočtu zo zásad
2. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lipníky 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M.

                                         0 proti           0 zdržali sa

K bodu 5:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky – prerokovanie a schválenie
− starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Obce Lipníky
− návrh bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− poslanci k návrhu vzniesli pripomienky: 

1. vypustiť písm. b) z § 3 odseku 1,
2. vypustiť z § 6 ods. 1 písmena d) text: , ktorého zostatková cena je vyššia ako 1.000 Eur
3. vypustiť z § 6 ods. 1 písmena x) text: , ktorého zostatková cena je nad hodnotu 1000 Eur
4. vypustiť z § 6 ods. 2
5. vypustiť písm. a), b) z § 11 ods 2, a do textu medzi slová „môže pohľadávky“ doplniť slovo 
    „OcZ“. Ods. 2 následne bude znieť: Zo závažných dôvodov najmä ak je vymáhanie 
    pohľadávky neefektívne, môže OcZ pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť. 
6. vypustiť písm. a), b) z § 11 ods. 4, a v texte ods. 4 slovo „možno“ nahradiť „môže OcZ“.    
    Ods. 4. následne bude znieť: Ak je zo závažných okolnosti zrejmé, že je pohľadávka 
    nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je trvalo neefektívne, môže OcZ od vymáhania 
    pohľadávky upustiť. 
7. vypustiť ods. 7 z § 11

− Návrh na uznesenie:  

Uznesenie č. 59/2014-4
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
a) pripomienky: 
    z návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky

1. vypúšťa písm. b) z § 3 odseku 1
2. vypúšťa z § 6 ods. 1 písmena d) text: , ktorého zostatková cena je vyššia ako 1.000 Eur
3. vypúšťa z § 6 ods. 1 písmena x) text: , ktorého zostatková cena je nad hodnotu 1000 Eur
4. vypúšťa z § 6 ods. 2
5. vypúšťa písm. a), b) z § 11 ods 2, a do textu medzi slová „môže pohľadávky“ dopĺňa slovo  
    „OcZ“. Ods. 2 následne znie: Zo závažných dôvodov najmä ak je vymáhanie pohľadávky    
    neefektívne, môže OcZ pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť. 
6. vypúšťa písm. a), b) z § 11 ods. 4, a v texte ods. 4 slovo „možno“ nahrádza „môže OcZ“.    
    Ods. 4. následne znie: Ak je zo závažných okolnosti zrejmé, že je pohľadávka 
    nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je trvalo neefektívne, môže OcZ od vymáhania 
    pohľadávky upustiť. 
7. vypúšťa ods. 7 z § 11

b) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
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                                                                                Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M.
                                            0 proti           0 zdržali sa

K bodu 6: 
Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
Starosta  obce predložil  návrh na úpravu rozpočtu r.  2014  –  rozpočtové  opatrenie  č.  2014/07 
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.. Rozpočtové opatrenie č. 
2014/07 je prílohou zápisnice a bolo doručené každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi na 
preštudovanie. K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/2014-5
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/07
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M.

                                         0 proti           0 zdržali sa

K bodu 7:
Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d.: uznesenie OS Prešov č. 16C/299/2007, zo dňa 
26.9.2014; vyjadrenie sa žalovanej k odvolaniu o trovách konania – oboznámenie s obsahom
− starosta  predložil  uznesenie  Okresného  súdu  Prešov  č.  16C/299/2007  zo  dňa  26.9.2014, 

ktorým súd rozhodol cit.: „opravuje rozsudok Okresného súdu Prešov zo dňa 04.06.2012, č.k. 
16C/299/2007/254, v časti 1. výroku tak, že ten správne znie takto:
1. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi istinu 46.471,48 Eur s 11 % ročným úrokom z  
    omeškania od 30.04.2004 do zaplatenia, všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.“
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie. 

− starosta  predložil  právnym  zástupcom  spracované  vyjadrenie  sa  žalovanej  k  odvolaniu  sa 
žalobkyne proti uzneseniu súdu prvého stupňa o trovách konania zo dňa 16.07.2014, v právnej 
veci COOP Jednota Prešov, s. d c/a Obec Lipníky o zaplatenie 56.529,24 Eur s prísl. zo dňa 
13.10.2014

− materiál bol každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručený na preštudovanie
− Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 59/2014-6
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
uznesenie OS Prešov č. 16C/299/2007 zo dňa 26.9.2014 
a vyjadrenie sa žalovanej k odvolaniu o trovách konania 

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M.

                                         0 proti           0 zdržali sa
− Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 59/2014-7
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
podanie odvolania proti uznesenie Okresného súdu 
Prešov č. 16C/299/2007 zo dňa 26.9.2014  

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., Kováč M.

                                         0 proti           0 zdržali sa

K bodu 8:
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Prerokovanie podania súdnej žaloby o náhradu škody nesprávnym úradným 
postupom proti SR
Starosta  predložil  právnym  zástupcom  spracovaný  opis  možného  postupu  obce  pri  vymáhaní 
náhrady  škody  spôsobenej  obci  nesprávnym  úradným  postupom,  tento  materiál  bol  každému 
poslancovi  a  hlavnému  kontrolórovi  doručený  na  preštudovanie.  Vec  sa  týka  sporu  s  COOP 
Jednota Prešov, s. d..
− poslanci túto vec prerokovali
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/2014-8
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
podanie súdnej žaloby o náhradu škody nesprávnym 
úradným postupom proti SR  

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., 

Kováč M.                                          0 proti           0 zdržali sa

K bodu 9:
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre SCVČ a vyhotovenie zmluvy, č. j. 256/2014
Starosta obce predložil  na prerokovanie a schválenie  žiadosť súkromného centra voľného času 
EBONY, č. j. 256/2014 o pridelenie finančných prostriedkov na šk.rok 2014/2015.
− poslanci žiadosť prerokovali
− návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/2014-9
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie Súkromnému centru voľného času
EBONY, zriaďovateľom ktorého je J. Škopová, Prešov

Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov  
                                                                                       Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š., 

Kováč M.      0 proti           0 zdržali sa

K bodu 10:
Rôzne
-

K bodu 11:
Diskusia
− starosta – vplyvom trvalého dažďa nám v potoku dosť stúpla hladina vody. Je potrebné 

monitorovať situáciu.
− p. Vidumská – upozornila na potrebu zapojenia verejného osvetlenia na kopci oproti domu s.č. 

47

K bodu 12:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.

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

Overovatelia: Kováč M.  ….............................

Zápisnica z 59. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, konaného dňa 22.10.2014                                                             5/6



                    
                       Miroľa J.   ….............................

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

                  starosta obce

                               

Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia 
− Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2014
− Návrh Zásad hospod. s fin.prostriedkami Obce Lipníky
− Návrh Zásad hospod. a nakladania s majetkom Obce Lipníky
− Návrh rozpočtového opatrenia č. 2014/07
− Kópia uznesenia OS Prešov zo dňa 26.9.14
− Vyjadrenie sa žalovanej k odvolaniu o trovách konania
− Opis postupu vo veci podania súd.žaloby o náhradu škody
− Kópia žiadosť SCVČ EBONY, č. j. 256/2014
− Uznesenie OcZ č. 59/2014-1   -   57/2014-9
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