Zápisnica
z 38. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 09.07.2013

Prítomní: Plančár Jozef, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Hudáková A., Kováč M., Ing. Klimčo Š., Solej P.
Ing. Ľubomír Pankuch, hlavný kontrolór
Vidumská K.
Neprítomní: Miroľa J.
Overovateľ: Ing. Klimčo Š., Kováč M.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Prerokovanie a schválenie úsporných opatrení – úprava rozpočtu
Prerokovanie a schválenie spôsobu vysporiadania právoplatného a vykonateľného rozsudku súdu
(Súdny spor s COOP Jednota, s. d.)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing.
Hudákovú a overovateľa zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Kováča M. Starosta obce konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š.,
Solej P., Kováč M.

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
uznesenie č. 35/2013-7 – splnené
uznesenie č. 36/2013-5 – splnené

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 38/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Prerokovanie a schválenie úsporných opatrení – úprava rozpočtu
Návrh úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2013/04 bolo každému poslancovi a hlavnému
kontrolórovi doručené na preštudovanie. Na príprave úsporných opatrení sa podieľali aj poslanci.
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P. Vidumská vysvetlila úpravu rozpočtu po položkách jednotlivo. Úsporné opatrenia sú
navrhované v kategórii 620, 630, 640. Týmto rozpočtovým opatrením sa znížia bežné výdavky o
7537 Eur. Celkové šetrenie pre tento rok je vo výške 10 405 Eur.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 38/2013-2
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/04

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

− Starosta obce v súvislosti so schváleným rozpočtovým opatrením 2013/04 predložil návrh na
zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 13/2012-5 zo dňa 23.02.2012, na základe
ktorého obec poskytovala finančný príspevok pre žiakov Základnej školy v Lipníkoch – pri
nástupe do 1. ročníka vo výške 100 Eur.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 38/2013-3
obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č. 13/2012-5 zo dňa 23.02.2012

Hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š. Solej P., Kováč M.
1 proti Ing. Hudáková A.

−

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli vzdať sa svojich finančných odmien za výkon
funkcie členov a predsedov komisií s účinnosťou od 1.1.2013. Finančných odmien sa
vzdávajú: Ing. Hudáková A., Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej P.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 38/2013-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
vzdanie sa finančných odmien poslancov OcZ za výkon funkcie
členov a predsedov komisií – Ing. Hudáková A.,
Ing. Klimčo Š., Kováč M, Solej P. s účinnosťou od 1.1.2013

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

− Ing. Klimčo – navrhuje prijať ďalšie úsporné opatrenia – škola, škôlka, energie komplexne,
mzdové náklady zamestnancov obce, pracovať na zvýšení nájomného za budovu
K bodu 4:
Prerokovanie a schválenie spôsobu vysporiadania právoplatného a vykonateľného rozsudku
súdu (Súdny spor s COOP Jednota, s. d.)
− Ing. Pankuch – v prípade, že bude hroziť exekúcia chce byť informovaný v zmysle zákona
− starosta – bude nevyhnutné Vás o tom informovať, budeme sa stretávať
− Poslanci OcZ navrhli vysporiadať záväzok, t. j. splatenie istiny voči COOP Jednota, s. d.
prijatím úveru. Úver navrhli prijať vo výške istiny voči COOP Jednota, s. d. 46 471,48 Eur
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−

a vo výške zostatku úveru vo VÚB 17 346,39 Eur (zostatok k 31.7.2013), z dôvodu jeho
predčasného splatenia. Celková výška úveru tak činí čiastku 63 817,87 Eur.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 38/2013-5
obecné zastupiteľstvo súhlasí
s prijatím úveru vo výške 63 817,87 Eur
na vysporiadanie záväzku, t. j. splatenie istiny voči COOP Jednota Prešov, s. d.
a na predčasné splatenie úveru vo VÚB

Hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š.,Solej P.,Kováč M.
1 proti Ing. Hudáková A.

K bodu 5:
Rôzne
K bodu 6:
Diskusia
- bez diskusného príspevku
K bodu 7:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovateľ: Kováč M.

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

Ing. Klimčo Š.

….............................

…...............................
Jozef Plančár
starosta obce
Prílohy:
−
−
−
−

Prezenčná listina
Návrh programu zasadnutia
Uznesenie OcZ č. 38/2013-1 - 38/2013-5
Rozpočtové opatrenie č. 2013/04
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