Zápisnica
zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 06.08.2013

Prítomní:

Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Ing. Klimčo Š., Solej P.
Neprítomní:
Miroľa Jozef
Ďalší prítomní: Ing. Ľubomír Pankuch, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Overovateľ: Solej P., Kováč M.
Zapisovateľ: Ing. Klimčo Š.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca – Ing. Hudáková Anna
Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženie sľubu
Delegovanie zástupcu obce do Rady základnej školy
Voľba člena krízového štábu, evakuačnej komisie
Voľba člena do komisie
Dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Oživenie knižného fondu knižnice v Lipníkoch“ - Nákup
kníh
Úsporné opatrenia
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Klimča
Š. a overovateľa zápisnice p. Soleja P. a p. Kováča M. Starosta obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z dôvodu neúčasti
náhradníka, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil navrhol bod programu 4. a 6. zrušiť. Za program
rokovania s navrhovanými zmenami bolo hlasované:
3 za z 3 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca – Ing. Hudáková Anna
Delegovanie zástupcu obce do Rady základnej školy
Voľba člena do komisie
Dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Oživenie knižného fondu knižnice v Lipníkoch“ Nákup kníh
7. Úsporné opatrenia
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
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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. 29/2013-7 – trvá /žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce/
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca – Ing. Hudáková Anna
Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 25.7.2013 bolo obci doručené vzdanie sa
poslaneckého mandátu p. Ing. Hudákovej Anny. Menovaná sa vzdáva aj funkcie predsedu
finančnej komisie.
- obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma
Uznesenie č. 40/2013-2
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca a funkcie člena
finančnej komisie – Ing. Hudáková Anna

K bodu 4:
Delegovanie zástupcu obce do Rady základnej školy
V súvislosti so vzdaním sa mandátu poslanca starosta oboznámil prítomných, že je potrebné
odvolať Ing. Hudákovú ako zástupcu obce z radu poslancov z funkcie člena Rady školy pri ZŠ
Lipníky a delegovať nového. Predložil návrh na odvolanie Ing. Hudákovej z funkcie člena Rady
školy pri ZŠ Lipníky a návrh na delegovanie za člena do Rady školy pri ZŠ Lipníky p. Kováča M.
- Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-3
obecné zastupiteľstvo odvoláva
Ing. Hudáková Annu ako zástupcu obce z funkcie
člena Rady školy pri ZŠ Lipníky

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.
Uznesenie č. 40/2013-4
obecné zastupiteľstvo deleguje
p. Kováča Miroslava ako zástupcu obce
do funkcie člena Rady školy pri ZŠ Lipníky

Hlasovanie: 2 za z 3 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Solej P.

0 proti
0 zdržal sa
1 nehlasoval Kováč M.
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K bodu 5:
Voľba člena do komisie
V súvislosti so vzdaním sa funkcie predsedu finančnej komisie starosta obce navrhol zvoliť Ing.
Klimča Štefana za predsedu finančnej komisie.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-5
obecné zastupiteľstvo volí
Ing. Klimča Štefana za predsedu finančnej komisie

Hlasovanie: 2 za z 3 prítomných poslancov
Kováč M., Solej P.

0 proti
0 zdržal sa
1 nehlasoval Ing. Klimčo Š.
K bodu 6:
Dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt „Oživenie knižného fondu knižnice v Lipníkoch“ Nákup kníh
Starosta informoval prítomných o schválenej žiadosti o dotáciu na projekt „Oživenie knižného
fondu knižnice v Lipníkoch“ - Nákup kníh. Dňa 26.7.2013 nám bola doručená zmluva o
poskytnutí dotácie. Dotácia bude poskytnutá vo výške 500 Eur. Spoluúčasť obce je vo výške 5 % z
celkového rozpočtu podporeného projektu.
Predložil návrh na schválenie spoluúčasti obce z rozpočtu obce.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-6
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
spoluúčasť obce pre projekt „Oživenie knižného fondu
knižnice v Lipníkoch“ - Nákup kníh z rozpočtu obce

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.

K bodu 7:
Úsporné opatrenia
Starosta informoval, že dňa 1.8.2013 bolo obci doručené Dôrazné upozornenie na splnenie dohody
o urovnaní zo dňa 24.6.2013 od COOP Jednota Prešov, s. d..
Predmetné upozornenie bolo doručené každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi na
preštudovanie.
Starosta informoval, že Prima Banke nebola doručená žiadosť o úver.
− Ing. Klimčo, Ing. Pankuch – na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol predložený návrh
rozpočtu na roky 2014 – 2016 pre Prima banku. Pýtajú sa, prečo nebol zaslaný spolu so
žiadosťou.
− starosta obce – z dôvodu nenaplnenia úsporných opatrení. Je potrebné nájsť ešte šetrenie vo
výške 2 270 Eur.
− p. Kováč – pýta sa, či časove zvládame poriešiť úver
− starosta obce – informoval, že hľadal aj ďalšiu možnosť získania finančnej výpomoci. Oslovil
firmu Javolko Ján, Lipníky 198. Firma Javolko Ján predložila ponuku na poskytnutie finančnej
služby s konečným úrokom 8% ročne zo zostatku.
− Ing. Pankuch – aký úrok poskytla banka
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− p. Kováč – informoval, že spolu s p. Klimčom urobili prieskum možného odpojenia počtu
verejného osvetlenia tak, aby bola dodržaná bezpečnosť obce. Z celkového počtu 95 svetiel je
možné vypnúť cca 30 svetiel, čo činí úsporu cca 1 000 Eur ročne.
− Ing. Pankuch – do rozpočtu je potrebné zahrnúť aj šetrenie na verejnom osvetlení
− prerokovanie ďalších úsporných opatrení
− OcZ doplnilo úsporné opatrenia – návrh rozpočtu na nasledujúce obdobia, ktorý sa predloží
Prima Banke ako povinná príloha k žiadosti o úver: o 1 000 Eur znížiť položku 01116 632001
(41) - Energie, o 820 Eur znížiť položku 09111 632001 (41) – energie, o 680 Eur znížiť
položku 09121 632001 (41) – energie.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-7
obecné zastupiteľstvo súhlasí
s predložením návrhu rozpočtu na nasledujúce obdobia,
t. j. r. 2014- 2016 zahŕňajúcim úsporné opatrenia a
splátky istiny, splátky úrokov úveru, splátky úrokov COOP
Jednote Prešov, s. d. do Prima Banka Slovensko, a. s.
ako povinnú prílohu k žiadosti o úver

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.

K bodu 8:
Rôzne
− Starosta navrhuje riešiť výšku nájmu potravín a reštaurácie. Navrhol zvýšiť nájomné na sumu
250 Eur mesačne.
P. Solej navrhuje zvýšenie nájmu o 50 Eur.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zvýšenie nájomného za priestory predajne a reštaurácie
na sumu 250 Eur mesačne

Hlasovanie: 0 za z 3 prítomných poslancov
0 proti
3 zdržali sa
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.

− Starosta informuje prítomných o odchode 1 žiaka do inej základnej školy, čím školský rok
2013/2014 začne s 8 žiakmi s tým, že do konca roku odídu ďalší dvaja žiaci. Starosta dal
hlasovať za zotrvanie ZŠ na školský rok 2013/2014.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. obecné zastupiteľstvo súhlasí
so zotrvaním základnej školy na školský rok 2013/2014

Hlasovanie: 0 za z 3 prítomných poslancov
0 proti
3 zdržali sa
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.
−

Starosta obce pripomína, že je potrebné uhradiť faktúry za opravu strechy na budove obecného
úradu po mimoriadnej situácii, ktorá vznikla 24.6.2013 o 23.40 hod.
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Mimoriadna situácia bola vyhlásená dňa 25.6.2013 o 00.10 hod. a odvolaná dňa 2.7.2013 o
18.00 hod. V súvislosti s mimoriadnou situáciou predložila obec na verifikáciu Obvodnému
úradu Prešov, zoznam výdavkov na záchranné práce. Na základe predložených účtovných
dokladov vo výške 6 041 Eur verifikačná komisia overila výdavky na záchranné práce vo
výške: bežné výdavky 295,60 Eur. Obvodný úrad následne refunduje overenú čiastku.
Starosta informuje, že má rozjednané riešenie s externým subjektom na vymáhanie vyššej
čiastky než vyčíslila Komunálna poisťovňa.
Komunálna poisťovňa vyčíslila poistné plnenie vo výške 137,14 Eur, ktoré už bolo poukázané
na účet obce. Celková oprava strechy činí čiastku 6 041 Eur.
Z dôvodu, že sa v rozpočte v bežných výdavkoch nepočítalo s výdavkami na likvidáciu škôd
spôsobených mimoriadnou situáciou navrhol v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
použiť na úhradu opravy strechy prostriedky rezervného fondu.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-8
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 5 903 Eur
na úhradu bežných výdavkov za opravu strechy
na budove obecného úradu
(likvidácia škôd spôsobená mimoriadnou situáciou)

Hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.

−

Starosta pripomína, že je nutné vykonať opravu podlahy v triede základnej školy.
Predpokladaná cena je cca 200 Eur.

−

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce:
Starosta informuje, že žiadosti o dotáciu na rok 2013 predložili v stanovenom termíne: TJ
Elektro-Palivá Lipníky; Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany; Evanjelická a.
v. Cirkev, farnosť Nemcovce. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za minulý rok predložili všetci.
Prerokovanie podaných žiadosti.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 40/2013-9
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013

Hlasovanie: 0 za z 3 prítomných poslancov
3 proti
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.

0 zdržal sa
−

Žiadosť TELECOMPROJEKT-u, spol. s r. o. Bratislava o súhlasné stanovisko
k umiestneniu kábla NN prípojky Výstavba brán pre mýtny systém v SR,
Brána P18 – Lipníky – výstavba NN prípojky (č. j. 150/2013):
- prerokovanie, k žiadosti neboli vznesené pripomienky

K bodu 9:
Diskusia
Ing. Pankuch žiada opraviť vyznačené body v zápisnici z 39. zasadnutia. Zápisnica nebola
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−
−
−
−

overovateľmi overená. Po oprave uznesenia bude zápisnica podpísaná overovateľmi.
Ing. Klimčo – žiada o zápis zo záznamníka
Ing. Pankuch – trvá na tom, aby sme išli cestou úveru
p. Kováč – pýta sa, v akej polohe je príprava materiálov na dovolanie na najvyššom súde
starosta – uviedol, že po rozhovore s právnym zástupcom by to malo byť pripravené do konca
tohto týždňa

K bodu 5:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

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

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

.................................

Kováč M. ….............................

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Uznesenie OcZ č. 40/2013-1 - 40/2013-9
− Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca – Ing. Hudáková Anna
− Návrh rozpočtu na nasledujúce obdobia, t. j. r. 2014- 2016
zahŕňajúci úsporné opatrenia a splátky istiny, splátky úrokov
úveru, splátky úrokov COOP Jednote Prešov, s. d.
pre Prima Banku Slovensko, a. s.

6

