Zápisnica
z 16. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 10.08.2012

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 3 z 5 poslancov OcZ,
Ing. Pankuch, hlavný kontrolór
Neprítomní: Ing. Klimčo Š., Miroľa J.
Overovatelia: Kováč M., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“
4. Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov
5. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 2012/2
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice
Ing. Hudákovú A. a overovateľov zápisnice p. Kováča M. a p. Soleja P. Starosta obce konštatuje,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie
programu zasadnutia bolo hlasované.
hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 15/2012-5 – trvá
uznesenie č. 14/2012-5 – trvá; starosta obce navrhol predĺženie termínu do 30.10.2012
hlasovanie za predlženie termínu: 3 za z 3 prítomných poslancov
Uznesenie č. 16/2012-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predlženie termínu vykonania uznesenia č. 14/2012-5 do 30.10.2012
uznesenie č. 3/2011-9 – plní sa, úloha trvalá
uznesenie č. 11/2011-11 – nesplnené; bezpredmetné
uznesenie č. 3/2011-1 – nesplnené; bezpredmetné
uznesenie č. 3/2011-2 – nesplnené
− za zrušenie uznesenia č. 11/2011-11, 3/2011-1, 3/2011-2 bolo hlasované
hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Uznesenie č. 16/2012-2
Obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č. 11/2011-11, 3/2011-1, 3/2011-2
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K bodu 3:
Projekt „Protipovodňová ochrana obce Lipníky“
− p. starosta obce informuje o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou projektu „Protipovodňová
ochrana obce Lipníky“, hovorí o ústnom vyjadrení nesúhlasu p. Máthého so vstupom na
pozemok vo vlastníctve p. Máthéovej a p. Kaščáka v súvislosti s realizáciou predmetného
projektu. Starosta obce číta písomný súhlas daný obci na dočasný záber pôdy od p. Máthéovej,
p. Kaščáka ako aj ostatných vlastníkom pozemkov, ktorý bolo potrebné doložiť aj pri podaní
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na predmetný projekt. Tento projekt je predmetom
verejného záujmu. Hovorí, že verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác prebehlo
v súlade so zákonom.
− Ing. Pankuch – hovorí, že v roku 2004 sa rozhodlo o protipovodňovej ochrane, v roku 2008
obec podala žiadosť (výsledok: neschválená žiadosť o NFP). V roku 2010 obec podala novú
žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo dňa 18.10.2011. Rozhodnutie o schválení tejto
žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo obci doručené dňa 28.6.2011.
− p. Kováč – ak prebehlo výberové konanie transparentne, nie je dôvod vstupovať do konfliktu
K bodu 4:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov
− p. starosta obce informuje prítomných, že do dnešného dňa nám nebol doručený rozsudok
súdu, zápisnicu z pojednávania č. 16C/299/2007 zo dňa 4.6.2012 nám JUDr. Pirč zaslal
e-mailom (po obdržaní) dňa 7.8.2012. Táto zápisnica bola každému poslancovi ako aj
hlavnému kontrolórovi doručená na preštudovanie.
− Ing. Pankuch – hovorí, že ak obec obdrží rozsudok súdu, má starosta obce zvolať zasadnutie
obecného zastupiteľstva, aby sme nepremeškali termíny
− p. Kováč M. - pokračujeme v súdnom spore do vynesenie právoplatného rozsudku
− Ing. Pankuch – chce počuť vyjadrenie JUDr. Pirča
K bodu 5:
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 2012/2
Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 – rozpočtovým opatrením č. 2012/2.
Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), a b) zákona 583/2004 Z. z.
Prítomným odôvodnil úpravu po položkách jednotlivo. Rozpočtové opatrenie je prílohou
zápisnice.
− Ing. Pankuch – pýta sa na príjmovú položku 212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia
− p. starosta obce – vysvetlil túto položku
− za úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2012/2 bolo hlasované:
hlasovanie: 3 za zo 3 prítomných
Uznesenie č. 16/2012-3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2012/2 zo dňa 10.8.2012
K bodu 6:
Rôzne
− Starosta obce informuje o uskutočnenom výberovom konaní (osobnom pohovore) pre
obsadenie pracovného miesta učiteľky v MŠ a vychovávateľky v ŠKD na základe doručených
žiadosti a oznamuje výsledok:
pre obsadenie pracovného miesta učiteľky v MŠ, 100% úväzok bola vybraná Bc. Anna
Drabová, pre obsadenie pracovného miesta vychovávateľky v ŠKD, 80% úväzok bola vybraná
Mgr. Slavomíra Havirová.
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Starosta obce informuje o zrušení akcie DHZ – Súťaž o Pohár Petiča, ktorá sa mala konať
12.8.2012 z dôvodu prihlásenia sa nízkeho počtu súťažiacich družstiev
Starosta obce informuje o termíne konania Retrojarmoku 2012 a Haľagošských slávností
usporadúvaných MAS Šafrán – 18.8.2012
Ing. Pankuch – predkladá písomnú žiadosť na preverenie dokladov k projektu
„Protipovodňová ochrana obce Lipníky“

K bodu 7:
Diskusia
− Ing. Pankuch – tvrdí, že vývozná firma v deň vývozu odpadov nezobrala vrece, ktoré bolo
pri kontajnery
− starosta obce – hovorí o podrobnostiach vývozu a pripomína, že komunálny odpad navyše je
potrebné zbaliť do červeného vreca, ktoré je na to určené a firma ho nevracia. Iné vrecia na
komunálny odpad navyše firma neberie. Porovnaním cien služieb spoločnosti AVE a FURA
obec ušetrí v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou FURA.
− Ing. Pankuch – pýta sa, či firma FURA uvažuje s vývozom biologického odpadu
− starosta obce – nie. Hovorí, že napr. Obec Lada má iný druh vývozu riešený cez projekt
v rámci mikroregiónu Stráže.
K bodu 8:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Kováč M.

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

Solej P.

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

Prílohy:
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− rozpočtové opatrenie 2012/2
− uznesenie OcZ č. 16/2012-1 - 16/2012-3
− počet strán zápisnice: 3
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