Zápisnica
z 13. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 23.2.2012

Prítomní: 4 z 5 poslancov OcZ,
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Miroľa J.
Overovatelia: Kováč M., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota Prešov s.d. - návrh mimosúdnej dohody
4. Prerokovanie podaných žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Lipníky na rok 2012
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. a overovateľov zápisnice p. Kováča M. a Soleja P.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 11/2011-11 – nesplnené
− Ing. Klimčo vybral adresy asi 20 audítorov, ktoré preposlal mailom
obci, obci táto správa nebola doručená
K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota Prešov s.d. - návrh mimosúdnej dohody
− návrh mimosúdnej dohody do budúceho súdneho pojednávania, t. j. 11.4.2012
− p. starosta predkladá písomný návrh mimosúdnej dohody spracovaný JUDr. Pirčom
− p. Kováč – pýta sa, kedy bol zapísaný pozemok do vlastníctva COOP Jednoty
− p. starosta – poukazuje nato, že protistrana nemá hodnoverný doklad
− obecné zastupiteľstvo upravilo celkové znenie mimosúdnej dohody spracovanej JUDr. Pirčom;
je prílohou zápisnice. Za návrh mimosúdnej dohody po úprave bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných
Uznesenie č. 13/2012-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh mimosúdnej dohody (v právnej veci COOP Jednota Prešov,
s. d. proti Obec Lipníky o zaplatenie, Sp.zn. 16C/299/07)
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K bodu 4:
Prerokovanie podaných žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lipníky na rok 2012
− obci boli doručené tieto žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2012 na základe VZN:
1. žiadosť TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky
- doručená bola 30.11.2011
- účel: zabezpečenie športového – futbalového A-mužstva a mužstva dorastu, prevádzka
futbalového klubu, zápasov, bufetu, dopravy a občerstvenia
- požadovaná výška dotácie 3 800 Eur
2. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kapušany
- doručená 30.11.2011
- účel: rôzne aktivity pre deti a mládež počas roka
- požadovaná výška dotácie 200 Eur
3. žiadosť Evanjelického farského úradu, Evanjelická cirkev a.v. Nemcovce
- doručená 30.11.2011
- účel: rôzne akcie – súťaže spevokolov, dni mládeže Sigord, seniorátne dni, futbalový a
volejbalový turnaj, vianočná a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, Misijné dni
Liptovský Mikuláš, každotýždenné stretnutia deti, mládeže, žien a iné
- požadovaná výška dotácie 250 Eur
− prerokovanie podaných žiadosti:
1. TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky – poskytnutie dotácie vo výške 3 200 Eur na uvedený účel
2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kapušany - poskytnutie vo výške 200 Eur na uvedený účel
3. Evanjelická cirkev a. v. Nemcovce – poskytnutie vo výške 200 Eur na uvedený účel
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných
Uznesenie č. 13/2012-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. poskytnutie dotácie na rok 2012 pre TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky
na účel: zabezpečenie športového – futbalového A-mužstva a mužstva dorastu,
prevádzka futbalového klubu, zápasov, bufetu, dopravy a občerstvenia,
vo výške 3 200 Eur
2. poskytnutie dotácie na rok 2012 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Kapušany
na účel: rôzne aktivity pre deti a mládež počas roka, vo výške 200 Eur
3. poskytnutie dotácie na rok 2012 pre Evanjelickú cirkev a. v. Nemcovce
na účel: rôzne akcie - súťaže spevokolov, dni mládeže Sigord, seniorátne
dni, futbalový a volejbalový turnaj, vianočná a veľkonočná besiedka,
Dávidova harfa, Misijné dni Liptovský Mikuláš, každotýždenné stretnutia deti,
mládeže, žien a iné; vo výške 200 Eur
K bodu 5:
Rôzne
1. Audit ročnej účtovnej závierky
- starosta obce informuje o oslovení niekoľkých audítorov, aby do stanoveného termínu
doručili cenové ponuky na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky (zadanie zákazky
s nízkou hodnotou)
- komisia na otváranie obálok – poslanci OcZ, starosta obce poveril za predsedu komisie
na otváranie obálok Ing. Klimča
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- doručených bolo 5 cenových ponúk:
P.č.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Cena bez DPH

1.

Ing. Jarmila Stopková – STO ÚČTOV, Ku Bánovce 19, 080 06 Ľubotice

480,- Eur

2.

Ing. Peter Dula, Krompecherova 3292/5, 058 01 Poprad

582,- Eur

3.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov

4.

Ing. Lipka Marek, Tulčík 289, 082 13 Tulčík

350,- Eur

5.

Ing. Daniela Dudová, Levočská 10, 058 01 Poprad

700,- Eur

1 100,- Eur

- Z uvedeného vyplýva, že uchádzač Ing. Lipka Marek, Tulčík 289, 082 13 splnil
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ponúkol najnižšiu cenu, teda je úspešný.
- za výber uchádzača Ing. Lipku na základe najnižšej ceny bolo hlasované:
4
za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 13/2012-3
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s výberom audítora na vykonanie auditu
ročnej účtovnej závierky – Ing. Lipka Marek, Tulčík 289
−
−
−

−
−

−
−

−

Ing. Klimčo – pýta sa, prečo smetné nádoby vývozná firma nevráti na miesto pri vývoze
komunálnych odpadov
p. starosta – vysvetľuje, že v zmluve je uvedené, aby smetnú nádobu z dvora vyložil vlastník
p. starosta – reaguje na pripomienky hlavného kontrolóra; vyňal z rozpočtu jednotlivé položky
a informoval, ktoré budú investíciami, ale nevie kedy sa skutočne podarí ich zrealizovať.
Rozpočet sa bude upravovať podľa potreby, položku budeme uvádzať aj slovne, aby tomu
rozumel bežný občan.
Ing. Pankuch – chce určiť prioritu v investičných zámeroch
p. starosta – má v súčasnosti prioritné investičné aktivity a to: multifunkčné ihrisko, priepust,
ROEP, rigoly, zateplenie krovu v MŠ a ZŠ, fasáda na budove obecného úradu, výmena okien a
vchodových dverí v budove obecného úradu, fasáda na budove predajne a reštaurácie, oprava
strechy a iné
Ing. Klimčo – uložil úlohu starostovi spracovať investičný plán, termín: do 31.3.2012
p. starosta – upozorňuje, že starosta nie je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva,
nemôže mu obecné zastupiteľstvo svojimi uzneseniami ukladať konkrétne termínované úlohy
vo forme príkazov, z ktorých by vyplývalo starostovi povinnosť napr. niečo vykonať,
zabezpečiť v určitej lehote a pod. Obecné zastupiteľstvo môže takúto povinnosť uložiť len
svojim podriadeným orgánom ako napr. hlavnému kontrolórovi, obecnému úradu, obecnej
rade, komisiám … (v zmysle zákona 369/1990 Z. z.)
p. starosta – hovorí o vydanej výzve na predkladanie žiadostí o dotácie podľa Výnosu MFSR
na individuálne potreby obcí, termín je do 31.3.2012, maximálna výška dotácie pre obec je
13500 Eur. Navrhuje podať žiadosť na účel - zateplenie stropu budovy MŠ a ZŠ.
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných
Uznesenie č. 13/2012-4
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s podaním žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obcí
na zateplenie krovu budovy MŠ a ZŠ
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–

−

p. starosta – informuje o víťazovi verejného obstarávania pri zadaní podprahovej zákazky na
uskutočnenie stavebných prác na akciu „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“. Víťazným
uchádzačom je firma ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, ponúkaná cena
69 938,98 Eur bez DPH.
Budúcnosť ZŠ a MŠ:
- p. starosta informuje, že v tunajšej ZŠ je aktuálny stav 8 žiakov a v MŠ aktuálny stav 19 detí.
Z terajších 6 predškolákov sa zapísalo 6 detí do 1. ročníka na inú ZŠ.
Navrhuje zvýšiť finančný príspevok pre žiaka pri nástupe do 1. ročníka ZŠ Lipníky
z 33 Eur na 100 Eur.
- Ing. Klimčo – navrhuje pohovor s rodičmi
- Ing. Pankuch, hl. kontrolór – navrhuje spracovať prognózu
- p. starosta – predkladá spracovanú prognózu:
1. pre MŠ: šk.r. 2012/13 – 15 detí
šk.r. 2013/14 – 19 detí
2. pre ZŠ – prognóza: za predpokladu, že nastúpia všetci predškoláci z MŠ
Lipníky do 1. ročníka:
šk.r. 2012/13 – 7 žiakov šk.r. 2013/14 – 12 žiakov
šk. r. 2014/15 – 15 žiakov
- p. Solej – navrhuje zistiť príčinu nezapísania detí do 1. ročníka do ZŠ Lipníky
- 19.00 hod. odchod poslanca Ing. Klimča zo zasadnutia z rodinných dôvodov
- návrh na riešenie: zvolať stretnutie s rodičmi za prítomnosti riaditeľky MŠ, riaditeľky ZŠ,
vychovávateľky ŠKD a poslancov OcZ v mesiaci marec 2012
- p. starosta – predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie poskytnutie finančného
príspevku pre žiakov Základnej školy v Lipníkoch – pri nástupe do 1.ročníka vo výške
100 Eur a zároveň návrh na zrušenie uznesenia č. 22/2009-13 zo dňa 14.12.2009 na základe
ktorého obec poskytuje finančný príspevok vo výške 33 Eur
hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Uznesenie č. 13/2012-5
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre žiakov Základnej školy
v Lipníkoch – pri nástupe do 1. ročníka vo výške 100 Eur
2. Obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č. 22/2009-13 zo dňa 14.12.2009

−

p. starosta – navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby uložilo úlohu hlavnému kontrolórovi
vykonať kontrolu čerpania dotácii poskytnutých v r. 2011 u prijímateľov dotácie:
TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky, Rímskokatolícka cirkev farnosť Kapušany, Evanjelická
cirkev a.v. Nemcovce
Za tento návrh bolo hlasované:
hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
Uznesenie č. 13/2012-6
Obecné zastupiteľstvo ukladá
vykonať kontrolu čerpania dotácii poskytnutých v r. 2011
u prijímateľov dotácie TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky,
Rímskokatolícka cirkev farnosť Kapušany, Evanjelická cirkev
a.v. Nemcovce
zodpovedný: Ing. Pankuch, hlavný kontrolór
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p. starosta – navrhuje plánovať verejnú schôdzu po vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky
− Schválenie otváracích hodín pre firmu Javolko, s.r.o. so sídlom Lipníky 198:
- firma predložila návrh na schválenie otváracích hodín:
letný čas
zimný čas
Pondelok: 7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 15.30 hod.
Utorok:
7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 15.30 hod.
Streda:
7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 15.30 hod.
Štvrtok: 7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 15.30 hod.
Piatok:
7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 15.30 hod.
Sobota: 7.00 – 13.00 hod.
7.00 – 12.00 hod.
- za schválenie predajného času (otváracích hodí) bolo hlasované:
hlasovanie: 3 za z 3 prítomných poslancov
−

Uznesenie č. 13/2012-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predajný čas pre firmu Javolko, s.r.o., Lipníky 198
K bodu 6:
Diskusia
− Ing. Pankuch, hl. kontrolór – informuje o vylievaní potôčikov na začiatku obce, navrhuje
rozsekať ľad
− p. Kováč – navrhuje zrezať betónový obrubník pri odbočke do obce
K bodu 7:
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,
− návrh na uzavretie mimosúdnej dohody
− počet strán zápisnice: 5

5

