
Zápisnica
z 3. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 28.1.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Ing. Hudáková A., Kováč M.
Zapisovateľ: Ing. Klimčo Š.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prehodnotenie projektových dokumentácii obce
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár.  Určil zapisovateľa zápisnice p. Ing. Klimča Š. 
a overovateľov zápisnice p. Ing. Hudákovú A. a p. Kováča M.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Návrh na doplnenie bodu programu: 
Bod 5.  Doplnenie člena finančnej komisie; zmena poradia bodov 5. a 6. na:
Bod 6. Diskusia
Bod 7. Záver
Za schválenie návrhu programu zasadnutia po zmene bolo hlasované.

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 2/2011-4 – predseda finančnej komisie – úloha splnená
                                    - predseda komisie na ochranu verejného záujmu – úloha nesplnená, doplní
uznesenie č. 2/2011-9 – úloha splnená
uznesenie č. 2/2001-10 – úloha splnená (odmietol stretnutie)

K bodu 3: 
Prehodnotenie projektových dokumentácii obce
1. Dokumentácia obecného cintorína:
     - úloha je preložená na nasledujúce zasadnutie
     - poslanci OcZ a starosta obce budú hľadať projektanta – na ďalšom zasadnutí sa rozhodne kto to 
       zrealizuje
2. Starosta obce predstavil projektové dokumentácie obce:
     2.1. Projekt kanalizácie obce
            - p. Kováč – je potrebné riešiť novú projektovú dokumentáciu
     2.2. Projekt rekonštrukcie kultúrneho domu
             - rozpočet cca 23 mil. Sk, projekt spracovaný v r. 2004
             - starosta obce sa vyjadril, že to nie je priorita, skôr by investoval do telocvične, resp. fasády a  
               zateplenia, 
             - za projekt je potrebné uhradiť 250 tis. Sk (8 298,48 Eur )
             - výzva z r. 2006 – nereagované
             - Ing. Klimčo – prerokovať možnosť vypracovania projektu na uplatnenie dotácii
             - p. Kováč – 2009/PRV/10 – Opatrenia 3.4. obnova rozvoja obcí
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                               - 2009/PRV/09 – Opatrenie 3.4.1. základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
                                                         - výzva zahŕňa rekonštrukcie obecných budov, zastávok
                                                         - platnosť 2.1.2009 – 30.6.2009 – nereagované
          
            - p. starosta – je aktuálna výzva – výnos MFSR na individuálne potreby obcí
            - p. starosta – oboznámil s neúspešnosťou podaných projektov     
            - úloha: preveriť možnosti uplatnenia výnosu MFSR z 9.12.2005 č. 26825/2005-441
                         zodpovedný: Ing. Klimčo

                    U z n e s e n i e     č. 3/2011-1
                    Obecné zastupiteľstvo ukladá
                    preveriť možnosti uplatnenia výnosu MFSR z 9.12.2005 
                    č. 26825/2005-441
                    zodpovedný: Ing. Klimčo
          
     2.3. Projekt priepustu
            - nový rozpočet je na 414 978 Eur
            - úloha: porovnať technické riešenia a rozpočet projektu priepustu
                         zodpovední: Ing. Klimčo, Kováč, Ing. Hudáková
          
                    U z n e s e n i e     č. 3/2011-2
                    Obecné zastupiteľstvo ukladá
                    porovnať technické riešenia a rozpočet projektu priepustu
                    zodpovední: Ing. Klimčo, Kováč, Ing. Hudáková

     2.4. Projekt obecného vodovodu   
            - projekt na dokončenie vodovodu Taľka a Miroľa
            - starosta obce informoval o rozpočte na dokončenie: 79 304 Eur
     2.5. Projekt suchý polder
            - 28.10.2010 zaslaná žiadosť o dotáciu na Slovenskú agentúru životného prostredia, sekretariát pre 
              Program obnovy dediny na akciu: Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu suchého  
              poldra. Celkové náklady: 3 675 Eur.

                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-3
                    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
                    projekty obce
     
K bodu 4:
Rôzne
1. Starosta obce informoval o predpokladaných nákladoch na školský klub: mzdové náklady vrátane 
    odvodov 8 400 Eur/ ročne. Hlasovanie za zaradenie školského klubu pri ZŠ Lipníky do siete škôl:

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov

                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-4
                    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
                    zaradenie školského klubu pri ZŠ Lipníky do siete škôl

2. Kontrola uznesení za r. 2010 a ich plnenie – vykonané kontrolórom obce
    - 5x riadne uznesenia
    - 4x mimoriadne uznesenia
    - za celé obdobie riadne uznesenia - 32 uznesení, 32 schválených, 1 nesplnené z 26.6.2010 (24. zasad.)
                                                            - uložené úlohy 4, z toho 2 nesplnené, 3  nesúhlas, 4 zrušené
    - Ing. Klimčo – Boli porušené niektoré uznesenia?
    - Mgr. Ondečková – informovala, že žiadne z uznesení neboli porušené
    - p. Klimčová – informovala sa o vysvetlení, či nebolo porušené uznesenie akcie pre jubilantov 
      v súvislosti so stanovením termínu na 28.11.2010, akcia sa konala 21.11.2010
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    - Mgr. Ondečková – vysvetlila, že zmena termínu nie je porušením uznesenia
    - Kováč – informoval, že schválený dátum akcie nebol dodržaný
    - Mgr. Ondečková – vytkla, že komisie nedodali plány činnosti
                    
                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-5
                    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
                    správu hlavného kontrolóra z vykonania kontroly uznesení OcZ
                    a ich plnenia za rok 2010
                    
3. Žiadosť TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky o dotáciu na rok 2011:
    - účel dotácie: na finančné zabezpečenie futbalového klubu (A-mužstva a dorastu), rozvoj a podpora 
      športu v obci Lipníky
    - starosta obce upozorňuje na porušenie VZN vo veci podania žiadosti o dotáciu na rok 2011
    - požadovaná výška dotácie: 5 000 Eur
    - v rozpočte na rok 2011 schválené 2 700 Eur
    - p. Kováč - informoval o nákladových položkách, potrebe nadl. položiek
    - Mgr. Ondečková – tvrdí, že nie je zdokladované vyúčtovanie dotácie za rok 2009
    - Mgr. Ondečková – žiada, aby sa prijali pravidlá účelovosti využitia dotácie
    - p. Kováč – informoval o účelovosti využitia dotácie. Navrhuje, aby cestovné náklady uhrádzal Obecný  
      úrad Lipníky.

                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-6
                    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
                    predloženie žiadosti TJ ELEKTRO-PALIVÁ Lipníky
                    o dotáciu na rok 2011 na účel: finančné zabezpečenie 
                    futbalového klubu (A-mužstva a dorastu), rozvoj a podpora 
                    športu v obci Lipníky

K bodu 5:
Doplnenie člena finančnej komisie
- preložené do budúceho zasadnutia

K bodu 6:
Diskusia
1. Ing. Klimčo navrhuje znovu prerokovať voľbu poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia   
    obecného zastupiteľstva, termín: do najbližšieho zasadnutia OcZ.
2. Stav súdneho sporu COOP Jednota, s. d. - Obec Lipníky o zaplatenie 56 529,24 Eur (hodnota budovy) s  
    prísl.:
    - stretnutie so zástupcami COOP Jednota, s. d. stanovený na 15.2.2011 o 15.00 hod.
    - starosta obce informoval o došlej faktúre od JUDr. Pirča v hodnote 351,71 Eur za účasť na zasadnutí  
      OcZ
    - za Obec Lipníky: starosta obce, Klimčová, Ing. Klimčo, Kováč
3. Stav účtu ku dňu ustanovujúcej schôdze je 22 982 Eur.
    - Ing. Hudáková – na poslednom zasadnutí bola zlá atmosféra, nekonštruktívna
4. P. Kováč doložil materiály ohľadom priestupku postúpeného Obvodným úradom v Prešove obci  
    Lipníky(č. j. 224/2010) a následne postúpeného obcou komisii pre verejný poriadok č. j. 224/2010-1.
5. Vývoz odpadu:
    - k 1.11.2010 ukončená zmluva s A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., OZ Košice
    - náhrada firma FÚRA, s. r .o.
    - prejednať na budúcom zasadnutí

                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-7
                    Obecné zastupiteľstvo navrhuje
                    vývoz odpadu prejednať na budúcom zasadnutí

6. Projekt – Rekonštrukcia, obnova evidencie pozemkov
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    - starosta obce informoval o príprave projektu – ROEP
                   
                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-8
                    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
                    prípravu projektu - ROEP

7. Odmeňovanie starostu obce
    - starosta obce informoval o aktivitách v roku 2010 v súvislosti s odmenou starostu, hlavne pri 
       povodňových aktivitách
8. Webová stránka obce
     - Ing. Klimčo podotýka, že webová stránka nie je vo vyhľadávači
     - OcZ ukladá pracovníčke Obce Lipníky/ OcÚ zverejniť zápisnice na webovej stránke obce najneskôr  
       11. deň po zasadnutí OcZ
     - OcZ ukladá predsedom komisií priebežne aktualizovať informácie o činnosti svojich komisií na  
       webovej stránke obce prostredníctvom pracovníčky Obce Lipníky/ OcÚ

                    U z n e s e n i e   č. 3/2011-9
                    Obecné zastupiteľstvo ukladá
                    1. zverejniť zápisnice na webovej stránke obce najneskôr 11. deň  
                        po zasadnutí OcZ           
                        zodpovedný: pracovníčka Obce Lipníky/OcÚ
                    2. priebežne aktualizovať informácie o činnosti svojich komisií 
                        na webovej stránke obce prostredníctvom pracovníčky Obce Lipníky/ OcÚ
                        zodpovední: predsedovia komisií

K bodu 7:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Ing. Klimčo Š.                 ..................................

Overovatelia: Ing. Hudáková A.   ..................................

                       Kováč M.               ..................................

Prílohy:        Jozef Plančár
prezenčná listina, návrh programu                     starosta obce
uznesenie OcZ č. 3/2011-1 –  9
plán činnosti finančnej komisie na rok 2011
počet strán zápisnice: 4
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