Zápisnica
z 57. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 21.08.2014

Prítomní:

Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M., Kováč M.
Neprítomní:
Ing. Ircha M., Kováč M.
Ďalší prítomní: Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Ing. Klimčo Š.
Solej P., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Základná škola Lipníky 15 a Školský klub detí Lipníky 15, ako súčasť Základnej školy,
Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Š.
Klimča 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.
Starosta obce navrhol zmenu návrhu programu zasadnutia nasledovne:
Doplniť ako bod 4.: Zmluva o nájme nehnuteľnosti – prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy
terajšie body 4. a 5. - zmena poradia na 5. a 6.
Za program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami 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. Základná škola Lipníky 15 a Školský klub detí Lipníky 15, ako súčasť Základnej školy,
Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení

4. Zmluva o nájme nehnuteľnosti – prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/
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−
−
−
−
−
−
−

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 čiastočne
uznesenie č. 56/2014-7 – nesplnené

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 57/2014-1
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 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:
Základná škola Lipníky 15 a Školský klub detí Lipníky 15, ako súčasť Základnej školy,
Lipníky 15 – prerokovanie a schválenie návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských
zariadení
Starosta obce oznámil prítomným poslancom odchod dvoch žiakov zo základnej školy. Odchod
žiakov oznámili rodičia až v tomto týždni. Napriek celkovému predpokladanému počtu 7 žiakov
v ZŠ Lipníky má v septembri 2014 nastúpiť len 5 žiakov.
Vzhľadom na veľmi nízky počet žiakov a nepriaznivý demografický vývoj, problém s
dofinancovaním základného vzdelávania z vlastných prostriedkov obce predložil návrh na
vyradenie zo siete škôl a školských zariadení týchto školských zariadení k 30.09.2014:
1. Základná škola Lipníky 15, Lipníky 15
2. Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15.
−

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 57/2014-2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
v súlade s § 17, § 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v z. n. p. návrh na vyradenie
ZŠ a ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky
a podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
SR o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
k 30.09.2014 týchto školských zariadení:
a) Základná škola Lipníky 15, Lipníky 15, 082 12
b) Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 4:
Zmluva o nájme nehnuteľnosti – prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy o nájme nehnuteľnosti
uzatvorený medzi Obcou Lipníky ako prenajímateľom a ŠPORTFINAL s. r. o., Bratislava ako
nájomcom. Firma požaduje prenájom pozemkov – časť pozemku parc. č. 409/9 vo výmere
prenajímanej plochy 910 m2, zapísaného na LV č. 1 k. ú. Lipníky. Prenájom požaduje na účely
skládky stavebného materiálu, na dobu určitú do 21.09.2014. Pozemky im boli poskytnuté od
Zápisnica z 57. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, konaného dňa 21.08.2014

2/3

21.07.2014. Starosta obce konštatuje, že výška nájomného za pozemok bude určená podľa § 2
VZN č. 2/2009 o výške nájomného pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Lipníky. Pre
podnikateľské subjekty je určená vo výške 3,30 Eur/ m2 ročne. Starosta obce predložil a prečítal
návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti.
− poslanci k návrhu zmluvy nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 57/2014-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. prenájom časti pozemku p. č. C KN 409/9 k. ú. Lipníky na účely skládky
stavebného materiálu
2. návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorený medzi
Obcou Lipníky, Lipníky 100 ako prenajímateľom a ŠPORTFINAL s.r.o.,
Mokráň zákon 4, Bratislava ako nájomcom na prenájom časti pozemku
p. č. C KN 409/9 k. ú. Lipníky, zapísaného na LV č. 1, výmera
prenajímanej plochy je 910 m2
Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 proti
0 zdržali sa

K bodu 5:
Diskusia
− p. Miroľa – pri odovzdávaní HIM a DHIM je potrebné stanoviť komisiu z poslancov OcZ,
ktorí protokolárne prevezmú majetok a určia miesto jeho uskladnenia
K bodu 6:
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
− Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti
− Návrhy na uznesenia
− Uznesenie OcZ č. 57/2014-1 - 57/2014-3
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