Zápisnica
z 32. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 05.06.2013

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Kováč M., Solej. P., Miroľa J.
Ing. Ľubomír Pankuch, hlavný kontrolór
Neprítomní: Ing. Hudáková A.
Overovatelia: Solej P., Kováč M.
Zapisovateľ: Ing. Klimčo Š.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov
Prerokovanie prevádzkovania školského klubu detí
Prerokovanie a schválenie platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. v platnom znení
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 2013/02
Prerokovanie projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. Klimča Š. a
overovateľov zápisnice p. Soleja 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. Klimčo Š., Kováč M.,
Solej P., Miroľa J.

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
−
−
−
−
−

uznesenie č. 15/2012-5 – trvá
uznesenie č. 3/2011-9 - plní sa, úloha trvalá
uznesenie č. 29/2013-3 – trvá
uznesenie č. 29/2013-7 – trvá
uznesenie č. 29/2013-8 – trvá

OcZ k tomuto bodu prijíma:
Uznesenie č. 32/2013-1
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov
Starosta obce predložil odpoveď COOP Jednota, s. d. na podanú žiadosť, ktorou sme žiadali zmenu
podmienok Dohody o urovnaní zo dňa 26.4.2013. Odpoveď bola všetkým poslancom a hlavnému
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kontrolórovi doručená na preštudovanie.
Starosta obce - navrhol budovu predať.
Ing. Klimčo Š. - navrhol budovu nepredať, ale riešiť to úverom.
Kováč M. - navrhol ísť tiež cestou úveru.
Miroľa J. - 50% predaj budovy, 50 % nepredať a riešiť to úverom.
Solej P. - 50 % predaj budovy, 50 % budovu nepredať a splácať úver.
OcZ navrhlo, aby sa zistili podmienky úveru vo výške istiny a v druhom prípade, aby sa zistili
podmienky úveru vo výške istiny zvýšenej o zostatok úveru vo VÚB.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013-2
obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce na rokovanie s bankami o podmienkach úveru
1. variant: vo výške istiny pre COOP Jednota, s. d., t. j. 46 471,48 Eur
2. variant: vo výške istiny pre COOP Jednota, s. d. zvýšenej o zostatok úveru
vo VÚB (k 31.5.2013 je 18416,39 €)

Hlasovanie za predložený návrh: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M.
Solej P., Miroľa J.

K bodu 4:
Prerokovanie prevádzkovania školského klubu detí
Starosta obce - školský klub navštevuje 8 žiakov. Vzhľadom k finančnej situácii navrhol prerušiť
prevádzku školského klubu detí od 6.10.2013.
Kováč M., Miroľa J. - zriadenie školského klubu bolo podmienené požiadavkou rodičov
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013-3
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prerušenie prevádzky Školského klubu detí, Lipníky 15
od 06.10.2013

Hlasovanie za predložený návrh: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M.
Solej P., Miroľa J.

K bodu 5:
Prerokovanie a schválenie platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. v platnom znení
Starosta obce informuje prítomných o potrebe prerokovania platu starostu v zmysle zákona č.
253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov. Informuje o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR, ktorá v roku 2012 dosiahla výšku 805 Eur. Starosta obce číta dôvodovú správu a
navrhol určiť len základný plat: priemerná mzda 805 Eur x násobok 1,49 = 1 200,- Eur.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013-4
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plat starostu Obce Lipníky s účinnosťou od 1.6.2013
podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. vo výške 1 200 Eur

Hlasovanie za predložený návrh: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M.
Solej P., Miroľa J.
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K bodu 6:
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 2013/02
Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2013 – rozpočtovým opatrením č. 2013/02.
Rozpočtové opatrenie bolo každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručené na preštudovanie.
Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zákona 583/2004 Z. z.
P. Vidumská odôvodnila prítomným úpravu rozpočtu po položkách jednotlivo.
K úprave rozpočtu neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013-5
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2013/02

K bodu 7:
Prerokovanie projektu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“
Starosta obce oboznámil poslancov o probléme majetkového vysporiadania pozemku. Majitelia chcú
pozemok predať. Problém je v súdnych prieťahoch v súvislosti s majetkovým nárokom nových
majiteľov.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013-6
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie týkajúce sa majetkového vysporiadania
pozemku

K bodu 8:
Diskusia
− Ing. Pankuch, hlavný kontrolór obce – vyjadril sa k uzneseniu č. 15/2012-5. Zo zákona je
oprávnený vymáhať pohľadávky len štatutárny zástupca, t. j. starosta.
Upozornil, že je potrebné vrátiť sa a prejednať uznesenia v súvislosti so všeobecne záväzným
nariadením obce – Cintorínsky poriadok.
− Ing. Pankuch predložil Pripomienky HK obce Lipníky:
Keďže do dnešného dňa neboli splnené uznesenia č. 8/MZ/2009-4 následne na to uznesenia č.
22/2009-3, č. 24/2010-9 vážne uspozorňujem starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Lipníky
na ich opätovné zaradenie do bodu Kontrola prijatých uznesení s tým, že je potrebné zabezpečiť
ich splnenie a dať to do súladu s VZN č. 3/1996- dodatkom č.1 – to znamená upraviť uvedené
VZN.
Uznesenie č. 15/2012-5 v znení: Obecné zastupiteľstvo ukladá riešiť neplatičov na osobný
pohovor s určením termínu. Zodpovední: všetci poslanci OcZ. - je nevykonateľné a zmätočné,
pretože túto agendu obce vykonáva štatutár (správca dane) alebo ním poverená osoba.
Zodpovednosť za túto úlohu teda mala byť určená obecnému úradu Lipníky, vyplýva mu zo
zákona a upozorňoval som na to už pri prijímaní tohto uznesenia. Poslanci nemôžu mať osobné
údaje, ktoré platia na základe zákona o ochrane osobných údajov.
Bod programu č. 4 – Školský klub detí – obec dotovala jeho prevádzku v roku 2012 sumou
5.521,- €, a ak by pokračovalo jeho prevádzkovanie naďalej, táto suma bude narastať, čo pri
súčasnej finančnej situácií v obci je neudržateľné.
V súvislosti s týmto chcem dať obecnému zastupiteľstvu k dispozícii aj niekoľko ďalších
informácií v súvislosti s prevádzkou Základnej školy:
- predpokladané mzdové náklady za rok 2013 – 24.126,-€ (celkové náklady aj s prevádzkou
27.910,-€)
- dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2013 – 16.530,-€ (dotácia – strata obce 11.380,-€)
Mzdové náklady – obecný úrad – rok 2013 – 34.267,-€ (rok 2010 – 28.199,-€)
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−

Bežné príjmy obce za rok 2012 – cca 140 tis. € (rok 2010 – 131,7 tis. €)
Mzdové náklady obce rok 2012 – cca 96 tis. € (rok 2010 – 84,5 tis. €)
Aj po odpočítaní dotácií zo štátneho rozpočtu na prevádzku školských zariadení je jasné, že
mzdové náklady obce prekročili polovicu bežných príjmov a blížia sa k ⅔ – čo je pre ďalší chod
obce neúnosné – je potrebné sa týmto vážne a urýchlene zaoberať.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 32/2013-7
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
pripomienky hlavného kontrolóra

K bodu 9:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Ing. Klimčo Š.

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

Overovatelia: Solej P.

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

Kováč M.

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

Plančár Jozef
starosta obce

Prílohy:
- Prezenčná listina
- Návrh programu zasadnutia
- Uznesenie OcZ č. 32/2013-1 - 32/2013-7
- Splnenie právoplatného a vykonateľného
rozsudku 16C299/2007 – odpoveď COOP Jednota s. d.,
zo dňa 27.5.2013 (č. j. 84/2013/1) – kópia
- Priemerná mesačná mzda – oznámenie (č. j. 63/2013)
- Rozpočtové opatrenie č. 2013/02
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