
Zápisnica
z 10. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,

ktoré sa konalo dňa 12.10.2011

Prítomní:  4 z 5 poslancov OcZ,
                   podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: Ing. Klimčo Š. 
Overovatelia: Kováč M., Miroľa J. 
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.

Návrh programu:
      1.   Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola prijatých uznesení
3. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca – p. Klimčová Marta 
4. Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženiu sľubu
5. Delegovanie zástupcu obce do Rady Materskej školy
6. Voľba člena do komisie
7. Voľba člena krízového štábu, povodňovej komisie, evakuačnej komisie
8. Diskusia
9. 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 Miroľu J.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie programu zasadnutia bolo hlasované.

hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
-  
K bodu 3: 
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca – p. Klimčová Marta 
Starosta obce prečítal vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Klimčovej M. Vzdanie sa poslaneckého 
mandátu bolo doručené dňa 30.9.2011. 

     Uznesenie č. 10/2011-1
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
     vzdanie sa mandátu poslanca – p. Klimčová Marta

K bodu 4: 
Uplatnenie poslaneckého mandátu náhradníka a zloženiu sľubu
Starosta obce konštatuje, že v zmysle § 51 zákona 346/1990 Zb., ak sa uprázdni mandát, nastupuje 
za poslanca náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode. 
Podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Lipníky je náhradník s najvyšším 
počtom hlasov p. Solej Pavol. Menovaný slávnostne zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

     Uznesenie č. 10/2011-2
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
     vymenovanie nového poslanca obecného zastupiteľstva  - prvého náhradníka 
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     p. Soleja Pavla a zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

K bodu 5:
Delegovanie zástupcu obce do Rady Materskej školy
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že je potrebné odvolať p. Klimčovú Martu ako zástupcu 
obce z radu poslancov z funkcie člena Rady školy pri MŠ Lipníky a delegovať nového. 
Predložil návrh na odvolanie p. Klimčovej Marty z funkcie člena Rady školy pri MŠ Lipníky.

hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Do Rady školy pri MŠ Lipníky navrhol na delegovanie p. Soleja Pavla.

hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
            1 zdržal sa                 (Solej P.)

     Uznesenie č. 10/2011-3
1. Obecné zastupiteľstvo odvoláva

p. Klimčovú Martu ako zástupcu obce z funkcie člena Rady školy pri MŠ Lipníky
2. Obecné zastupiteľstvo deleguje

p. Soleja Pavla ako zástupcu obce do funkcie člena Rady školy pri MŠ Lipníky
          
K bodu 6:
Voľba člena do komisie 
Starosta obce predložil návrh na zvolenie p. Soleja Pavla za člena komisie pre verejný poriadok.

Hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
            1 zdržal sa                   (Solej P.)

     Uznesenie č. 10/2011-4
     Obecné zastupiteľstvo volí
     p. Soleja Pavla za člena komisie pre verejný poriadok
     
K bodu 7:
Voľba člena krízového štábu, povodňovej komisie, evakuačnej komisie
Starosta obce predložil návrh na zvolenie p. Soleja za člena krízového štábu, povodňovej komisie 
a evakuačnej komisie.

Hlasovanie: 3 za zo 4 prítomných poslancov
                    1 zdržal sa                   (Solej P.)

     Uznesenie č. 10/2011-5
     Obecné zastupiteľstvo volí 
     p. Soleja Pavla za člena krízového štábu, za člena povodňovej 
     komisie, za člena evakuačnej komisie

K bodu 8
Diskusia
− p. starosta informuje o odsúhlasenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na protipovod. 

opatrenia – priepust; plánujeme zahájiť práce na projekte
− p. starosta navrhuje zvolať verejnú schôdzu s blížiacimi aktivitami
− Ing. Pankuch – žiada informáciu o výberovom konaní dodávateľa stavby: priepust–protipovod. 

ochrana
− Ing. Hudáková – požiadala hlavného kontrolóra Ing. Pankucha, aby do nasledujúceho 

zasadnutia OcZ vymedzil kompetencie finančnej komisie a hlavného kontrolóra v súlade 
so zákonom č. 369/1990 Zb., aby nedochádzalo k nedorozumeniam 

− Ing. Pankuch – vyslovil ochotu zúčastňovať sa školení v rámci funkcie hlavného kontrolóra 
− Ing. Pankuch – žiada kontrolovať všetky uznesenia nesplnené alebo pretrvávajúce
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− p. starosta informuje, že do dnešného dňa nemáme audítora; Ing. Klimčo mal doplniť ďalšiu 
cenovú ponuku na audit podľa zápisnice OcZ zo dňa 30.6.2011

− p. Miroľa navrhuje opraviť alebo zrušiť miestny rozhlas, ktorý je poruchový v mieste jeho 
bydliska

− p. Solej – informuje sa o možnostiach dotácie pre futbalový klub
− p. starosta odpovedá – žiadosť o dotáciu na rok 2012 je potrebné doručiť do 30.11.2011 na 

obecný úrad v zmysle VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce; zároveň oznámil, že taktiež 
hľadá sponzora pre TJ 

− p. Kováč – predloží žiadosť na podporu TJ konkrétnejšie na ďalšie zasadnutie
− p. starosta obce informuje o krátení podielových daní, preto sa chystá petícia za zachovanie 

financovania samosprávy
− p. Solej informuje o finančných praktikách v súťaži TJ

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

Zapísal: Ing. Hudáková A.           .................................

Overovatelia:  Kováč M.              .................................

                        Miroľa J.               .................................

Prílohy:       
− prezenčná listina,                    
− návrh programu zasadnutia,
− vzdanie sa mandátu poslanca – Klimčová M.,
− sľub poslanca obecného zastupiteľstva,
− uznesenie OcZ č. 10/2011-1  -  10/2011-5 
počet strán zápisnice: 3
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