Zápisnica
z 49. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 18.03.2014

Prítomní:

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

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Ing. Klimčo Š.
Miroľa J., Solej P.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Informácia o financovaní ZŠ, ďalšie prevádzkovanie ZŠ
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na 1. polrok 2014
5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
15.07.2009

6. Informácia o vklade vlastníckeho práva k nadobudnutým pozemkom
7. Projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“ - informácia o schválení NFP
8. Informácie o odpredaji akcií VVS, a. s.
9. Prerokovanie ďalšieho postupu v súvislosti so sporom COOP Jednota, s. d. Prešov
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice p. Ing. Š.
Klimča a overovateľov zápisnice p. J. Miroľu a p. P. Soleja. 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.: Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením 2014/01,
ako bod 5.: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
(č. j. 70/2014),
ako bod 6.: Schválenie členského príspevku – MAS Šafrán na rok 2014,
terajšie body 4. - 9. - zmena poradia na 7. - 12.
ako bod 13.: Vysporiadanie časti katastra Šarišská Poruba od s. č. Lipníky 76 po
autobusovú zastávku v smere Lipníky – Prešov
terajšie body 10., 11. - zmena poradia na 14. a 15.
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:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Informácia o financovaní ZŠ, ďalšie prevádzkovanie ZŠ
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením 2014/01
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (č. j. 70/2014)
Schválenie členského príspevku – MAS Šafrán na rok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na 1. polrok 2014
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
15.07.2009
Informácia o vklade vlastníckeho práva k nadobudnutým pozemkom
Projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“ - informácia o schválení NFP
Informácie o odpredaji akcií VVS, a. s.
Prerokovanie ďalšieho postupu v súvislosti so sporom COOP Jednota, s. d. Prešov
Vysporiadanie časti katastra Šarišská Poruba od s. č. Lipníky 76 po autobusovú zastávku
v smere Lipníky – Prešov
Diskusia
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
− Ing. Pankuch – je potrebné riešiť usporiadanie novej časti cintorína, už na najbližšom zasadnutí
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-1
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:
Informácia o financovaní ZŠ, ďalšie prevádzkovanie ZŠ
Starosta obce informuje, že celkový počet žiakov po zápise do 1. ročníka tunajšej základnej školy
na šk. rok 2014/2015 je 7. Do 1. ročníka sú zapísané sú 3 deti. Konštatuje, že od 1.9.2005 vstúpi
do platnosti nový zákon o financovaní škôl. Do počtu 12 žiakov budú ZŠ zrušené.
− Ing. Pankuch – je predpoklad, že počet žiakov znovu klesne podobne ako v predchádzajúcich
rokoch. Navrhuje preto ZŠ zrušiť.
− PaedDr. Perželová Z. - pýta sa, aký podiel nákladov poklesne medzi rozpočtom ZŠ a MŠ
− p. Mariňák V. - pýta sa, aký je demografický vývoj deti do budúcich rokov
− PaedDr. Perželová Z. - informuje, že ZŠ Lipníky je zapojená do projektu UIPS, na základe
ktorého je možnosť získať interaktívnu tabuľu
− p. Solej P. - nie je možná dohoda medzi rodičmi detí z MŠ
− p. Mariňák V. - hovorí, aby sa počkalo do uplatnenia nového zákona o ZŠ
− p. Szüčová L., p. Mariňák V. - vyjadrili sa, že ak sa zruší ZŠ, tak je potrebné zrušiť aj MŠ
− PaedDr. Perželová Z. - pýta sa, čo bude s majetkom ZŠ v prípade jej zrušenia
− Ing. Klimčo Š. - navrhuje odložiť hlasovanie, prehodnotiť modelovú situáciu s reálnym
počtom detí náväzne na očakávané náklady
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−
−

p. Miroľa J. - navrhuje pokračovať v prevádzke ZŠ
starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v znení:
Uznesenie č.
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. podanie žiadosti
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie
zo siete škôl a školských zariadení k 30.06.2014 týchto školských
zariadení:
a) Základná škola Lipníky 15, 082 12 Lipníky 15
b) Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15

Hlasovanie: 1 za z 3 prítomných poslancov
Solej P

1 proti
Miroľa J.
1 zdržal sa Ing. Klimčo Š.
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 4:
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením 2014/01
Starosta obce predložil vykonanú úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/01 zo
dňa 27.02.2014, 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
účelovo určených prostriedkov zo ŠR. Rozpočtové opatrenie č. 2014/01 je prílohou zápisnice.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-2
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/01
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
K bodu 5:
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (č. j. 70/2014)
Starosta obce pripomenul, že v zmysle č. II § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 325/2012, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, sú od 1.1.2013 centrá voľného
času financované z príspevkov obcí. Do dnešného dňa nám bola doručená len žiadosť Mesta
Giraltovce, CVČ Giraltovce.
− Starosta – aby mohlo obecné zastupiteľstvo rozhodovať o poskytnutí dotácií CVČ, je potrebné
určiť podmienky poskytnutia dotácií CVČ, určiť výšku dotácie na dieťa a rok. Následne bude
obecné zastupiteľstvo prerokovávať doručené žiadosti.
− Starosta predložil na prerokovanie a schválenie:
a) návrh výšky dotácie na dieťa v CVČ vo výške 30 Eur na dieťa a rok v jednom CVČ. Ak
dieťa navštevuje viaceré CVČ, zákonný zástupca si vyberie len jedno CVČ, ktorému bude
dotácia poskytnutá,
b) podmienky poskytnutia dotácie:
Podmienkou poskytnutia dotácie pre CVČ je predloženie týchto dokladov:
1. oficiálny zápis s kontaktnými údajmi osoby, na ktorú bude poskytnutá dotácia –
Rozhodnutie o prijatí do CVČ,
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2. miesto a časový harmonogram konkrétnych aktivít (záujmové činnosti),
3. čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že súhlasí s navštevovaním
konkrétneho CVČ v danom období,
4. ročné vyúčtovanie dotácie – vždy do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
Úhrada sa bude realizovať štvrťročne v sume 7,50 Eur a v mesiaci september bude CVČ
povinné aktualizovať počty žiakov. Tento počet bude základom pre financovanie na ďalší
školský rok. Obec Lipníky si vyhradzuje právo kontroly účasti (neprítomnosti) žiakov na
aktivitách CVČ, na ktorých obec poskytne dotáciu, miesto a časový harmonogram
konkrétnych aktivít, na ktorých sa bude žiak podieľať. Kontrolu bude vykonávať starosta
obce alebo ním poverená osoba.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A. Podmienky poskytnutia dotácie pre CVČ:Podmienkou je predloženie týchto
dokladov:
1. oficiálny zápis s kontaktnými údajmi osoby, na ktorú bude poskytnutá
dotácia – Rozhodnutie o prijatí do CVČ,
2. miesto a časový harmonogram konkrétnych aktivít (záujmových činností),
3. čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že nesúhlasí s navštevovaním
konkrétneho CVČ v danom období,
4. ročné vyúčtovanie dotácie – vždy do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok
Úhrada sa bude realizovať štvrťročne v sume 7,50 Eur a v mesiaci september bude CVČ
povinné aktualizovať počty žiakov. Tento počet bude základom pre financovanie na ďalší
školský rok. Obec Lipníky si vyhradzuje právo kontroly
účasti (neprítomnosti) žiakov na aktivitách CVČ, na ktorých sa bude žiak podieľať.
Kontrolu bude vykonávať starosta obce alebo ním poverená osoba.
B. Výšku dotácie na dieťa v CVČ 30 Eur na dieťa a rok v jednom CVČ. Ak dieťa navštevuje
viaceré CVČ, zákonný zástupca si vyberie len jedno CVČ, ktorému bude dotácia poskytnutá.

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

0 proti
0 zdržali sa
−

starosta obce predložil na prerokovanie doručenú žiadosť Mesta Giraltovce, CVČ Giraltovce o
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie na CVČ pre deti vo veku od 5 – 15 rokov
s trvalým pobytom na území obce Lipníky žiadateľovi Mesto Giraltovce,
CVČ Giraltovce, Fučíkova 5

Hlasovanie: 0 za z 3 prítomných poslancov
3 proti Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 zdržali sa
K bodu 6:
Schválenie členského príspevku – MAS Šafrán na rok 2014
Starosta obce informoval prítomných o potrebe prípravy novej ISRÚ na obdobie 2014-2020 a o
výške členského MAS Šafrán na rok 2014. Pre Obec Lipníky činí 1231,20 Eur.
− Návrh na uznesenie
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Uznesenie č. 49/2014-5
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
členský príspevok pre MAS Šafrán na rok 2014

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

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 7:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na 1. polrok 2014
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lipníky na 1. polrok 2014. Návrh plánu bol vyvesený od 16.1.2014 do 11.3.2014
na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke.
K predloženému návrh neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-6
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lipníky na 1. polrok 2014

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 Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo
dňa 15.07.2009
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009. Dodatkom sa mení čl. V – Financovanie
spoločného obecného úradu v bode 4, t. j. výška finančnej čiastky za nájom a energie pre rok 2013
a nasledujúce na čiastku 1139,40 Eur ročne. Pre obec Lipníky to činí 53,23 Eur. Starosta zároveň
informoval o doterajšom financovaní.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-7
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 15.07.2009

Hlasovanie: 0 za z 3 prítomných poslancov
3 proti Solej P., Miroľa J., Ing. Klimčo Š.
0 zdržali sa
K bodu 9:
Informácia o vklade vlastníckeho práva k nadobudnutým pozemkom
Starosta obce informoval prítomných, že Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor vykonal vklad
vlastníckeho práva na základe rozhodnutia č. V 806/147 zo dňa 17.02.2014 k pozemkov v k. ú.
Lipníky.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-8
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
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informáciu o vykonanom vklade vlastníckeho práva
na základe rozhodnutia č. V 806/14 zo dňa 1702.2014
k pozemkom v k. ú. Lipníky:
p. č. C KN 405/3, vodné plochy o výmere 517 m2,
p. č. C KN 409/9, trvalé trávne porasty o výmer 10080 m2.

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

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 10:
Projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“ - informácia o schválení NFP
Starosta obce informuje, že obec má schválený NFP vo výške 21525,00 Eur pre projekt „Výstavba
verejného priestranstva v obci Lipníky“. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 4600053 s poskytovateľom podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola uzatvorená
27.2.2014.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-9
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Rozhodnutie č. 4600053 zo dňa 19.02.2014 o schválení
maximálnej výšky nenávratného finančného príspevku 21525,00 Eur
pre projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“
2. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4600053
uzatvorenú s poskytovateľom podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
zo dňa 27.02.2014

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

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 11:
Informácie o odpredaji akcií VVS, a. s.
Starosta obce informoval prítomných o počte akcií VVS, a. s. Košice vo vlastníctve obce, o
dnešnej hodnote 1 akcie, t.j. 3,32 Eur. Dividendy z akcií už nie sú vyplácanie niekoľko rokov.
Navrhol obecnému zastupiteľstvu prerokovať odpredaj týchto akcií.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-10
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podanie žiadosti o odpredaj akcií VVS, a. s. Košice
pre VVS, a. s. Košice v hodnote minimálne 3,32 Eur/akcia

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

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 12:
Prerokovanie ďalšieho postupu v súvislosti so sporom COOP Jednota, s. d. Prešov
Starosta obce – v súvislosti s podaným opätovným podnetom na podanie mimoriadneho dovolania
oboznámil prítomných s doručenou odpoveďou od Generálnej prokuratúry, na základe ktorej
neboli zistené dôvody na podanie mimoriadneho dovolania a podaný opakovaný podnet je
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odložený bez prijatia opatrenia prokurátora. Odpoveď bola doručená 10.3.2014.
Starosta obce – oboznámil prítomných s obsahom odpovede COOP Jednota Prešov, s. d.,
doručenej 21.2.2014, na nami zaslanú Výzvu na vrátenie preplatku – bezdôvodného obohatenia.
Zároveň podal prítomným informácie od právneho zástupcu.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-11
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
odpoveď Generálnej prokuratúry SR na podaný opätovný podnet
na podanie mimoriadneho dovolania (č. j. 13/2014),
odpoveď COOP Jednota Prešov, s. d. na výzvu (č. j. 54/2014),
informácie od právneho zástupcu

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

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 13:
Vysporiadanie časti katastra Šarišská Poruba od s. č. Lipníky 76 po autobusovú zastávku
v smere Lipníky – Prešov
Starosta obce v súvislosti výstavbou rodinných domov v k. ú. Šarišská Poruba (zasahujúcom v
obci Lipníky – t. j. od s. č. 76 k autobusovej zastávke oproti s. č. 3 v smere do Prešova) upozornil
na potrebu riešiť vysporiadanie časti katastra. Informuje o ústnych požiadavkách občanov obce
dotknutej časti (t. j. Šarišská Poruba) v súvislosti s infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami,
vývozom odpadov, v oblasti školstva a ďalších služieb pre občanov.
– Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2014-12
obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce rokovaním so zástupcami Obce Šarišská Poruba
v riešení vysporiadania katastra s pričlenením časti katastrálneho
územia Šarišská Poruba ku k. ú. Lipníky

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

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 14:
– bez diskusného príspevku
K bodu 15:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval
prítomným za účasť.
Zapísal:

Ing. Klimčo Š. .................................

….................................
Jozef Plančár
starosta obce
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Overovatelia: Miroľa J.
Solej P.

.................................
….............................

Prílohy:
−
−
−
−
−
−
−
−

Prezenčná listina
Návrh programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenie č. 2014/01 zo dňa 27.02.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Lipníky
na 1. polrok 2014
Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoloč.obec.úradu
zo dňa 15.07.2009
Kópia rozhodnutia č. V 806/14 zo dňa 17.02.2014
Kópia rozhodnutia PPA č. 4600053 zo dňa 19.02.2014
Uznesenie OcZ č. 49/2014-1 - 49/2014-12

8

