Zápisnica
z 37. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 28.06.2013

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: Solej P., Kováč M.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
4. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing.
Hudákovú a overovateľa zápisnice p. Solej P. 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. 29/2013-3 – splnené
uznesenie č. 29/2013-7 – trvá
uznesenie č. 35/2013-7 – nesplnené
uznesenie č. 36/2013-5 – trvá
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 37/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
Hlavný kontrolór predložil a prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2012. Záverom stanoviska je: Odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet Obce Lipníky s výhradou overenia účtovnej závierky audítorom a riešenia
hospodárskeho výsledku – schodku rozpočtu na zasadnutí obecného zastupiteľstva s prijatím
1

prísnych úsporných opatrení s cieľom splatiť dlhodobý bankový úver vo výške 17 729,53 Eur už
v roku 2013, a zároveň riešením veľmi negatívneho vývoja v hospodárení obce najmä v školských
zariadeniach (Základná škola, Školský klub detí) a v súvislosti so sporom s COOP Jednota.
- Obecné zastupiteľstvo k tomuto prijíma:
Uznesenie č. 37/2013-2
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu Obce Lipníky za rok 2012

K bodu 4:
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2012.
− záverečný účet bol zverejnený od 12.06.2013 do 27.06.2013 na úradnej tabuli v obci a webovej
stránke obce
− prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2012
− hlavný kontrolór – dotazy na pohľadávky a záväzky
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 37/2013-3
obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie záverečný účet Obce Lipníky za rok 2012
B. schvaľuje
1. celoročné hospodárenie s výhradami
2. vysporiadanie prebytku hospodárenia: 861,97Eur
použiť na tvorbu rezervného fondu
C. prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov: vysporiadať
pohľadávky výzvou pred exekučným konaním

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

K bodu 5:
Diskusia
- bez diskusného príspevku
K bodu 6:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovateľ: Kováč M.

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

Solej P.

….............................
…...............................
Jozef Plančár
starosta obce

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Uznesenie OcZ č. 37/2013-1 - 37/2013-3
− Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záv.účtu
− Návrh záverečného účtu obce za rok 2012
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