Zápisnica
z 11. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 15.12.2011

Prítomní: 4 z 5 poslancov OcZ,
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Klimčo Š.
Overovatelia: Miroľa J., Solej P.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2011/3
Návrh rozpočtu na roky 2012-2014, schválenie rozpočtu na rok 2012
Schválenie VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
7. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15
8. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice
Ing. Hudákovú A. a overovateľov zápisnice p. Miroľu J. a Soleja P.
Prečítal návrh programu zasadnutia. Zároveň navrhol doplniť ako bod programu č. 9. Prerokovanie
návrhu Nájomnej zmluvy na prenájom pozemku, body programu 9. - 11. označiť ako 10. - 12.
Za schválenie programu zasadnutia po zmene bolo hlasované.
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
K bodu 3:
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený od 1.12.2011 do 15.12.2011.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol prerokovaný a schválený OcZ
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012

K bodu 4:
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2011/3
Starosta obce Plančár J. predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 – rozpočtovým opatrením
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č. 2011/3. Rozpočtové opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zákona
583/2004 Z. z. Prítomným odôvodnil úpravu po položkách jednotlivo. Rozpočtové opatrenie
je prílohou zápisnice.
− Ing. Pankuch – otázka k položke rozpočtu 01116 637027; vyjadril názor, že prevádzkovanie
ZŠ je nákladné, obec dofinancuje ZŠ; bude potrebné sa v budúcnosti zaoberať problematikou
Za úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého návrhu rozpočtového opatrenia č. 2011/3
bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2011/3 zo dňa 15.12.2011

K bodu 5:
Návrh rozpočtu na roky 2012-2014, schválenie rozpočtu na rok 2012
− návrh rozpočtu a programového rozpočtu bol zverejnený od 30.11.2011 do 15.12.2011
− počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
− hlavný kontrolór Ing. Pankuch predložil Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2012-2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2012. V stanovisku vyjadruje
pripomienky: zapracovať do rozpočtu výdavky súvisiace s čerpaním bankového úveru,
podrobne prehodnotiť príjmovú časť a hľadať možnosti jej ďalšieho navýšenia, zhodnotiť
ekonomické ukazovatele škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Lipníky a zvážiť
efektívnosť vynaložených prostriedkov pri tvorbe rozpočtu na roky 2013-2014, dopracovať
zoznam investičných zámerov na roky 2012-2014 a predložiť ich na schválenie OcZ. V závere
stanoviska hlavný kontrolór odporúča OcZ po zapracovaní pripomienok predložený návrh
rozpočtu obce Lipníky na rok 2012 schváliť.
− p. starosta sa vyjadril k pripomienkam: výdavky súvisiace s čerpaním bankového úveru budú
zapracované úpravou rozpočtu až po jeho prijatí; príjmová časť rozpočtu je prehodnotená
a spracovaná v návrhu rozpočtu; investičné zámery boli slovne vymedzené
− prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2012-2014 a návrhu programového rozpočtu na roky
2012-2014. OcZ navrhlo vykonať zmenu návrhu rozpočtu na rok 2012 v položkách:
zníženie položky 01116 637005 /41/ zo 600 € na 300 €, zníženie položky 01116 637004 /41/
z 800 € na 600 €, zvýšenie položky 0810 642001 /41/ z 2700 € na 3200 € a tieto zmeny
zapracovať aj do programového rozpočtu (r. 2012).
− Za schválenie rozpočtu a programového rozpočtu po zmene návrhu rozpočtu na rok 2012 bolo
hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2012-2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2012,
2. Rozpočet na roky 2013,2014 a programový rozpočet na roky 2013,2014
Uznesenie č. 11/2011-4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2012 a programový rozpočet na rok 2012

K bodu 6:
Schválenie VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
− návrh VZN bol zverejnený od 29.11.2011 do 14.12.2011
− počas zverejnenia neboli vznesené pripomienky
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− starosta informuje o zapracovaných zmenách v návrhu VZN oproti roku 2011: zvýšenie dane
za psa zo 6,63 € na 9 €; zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby – občanov
z 0,02 € na 0,0233 Eur za osobu a kalendárny deň; zvýšenie poplatku pre pôvodcov odpadu
so zavedeným množstvovým zberom (právnické a fyzické osoby – podnikatelia) z 0,0213 €
na 0,0233 Eur za 1 l komunálneho odpadu pri 110 l nádobe; zmena pri výmene smetnej
nádoby po dobe životnosti, t. j., po 10 rokoch – z 11,62 € na zdarma; zapracovanie 50 %
zníženia dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve: a) občanov starších ako 70 rokov
samostatne bývajúcich, b) občanov - držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu.
− OcZ predkladá návrh na zmenu návrhu VZN 2/2011 – zmeniť § 5 Spoločné ustanovenia pre
daň z nehnuteľnosti bod 3/ takto cit.:
Správca dane ustanovuje 50 % zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve:
a) občanov starších ako 70 rokov samostatne bývajúcich
b) občanov - držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu.
− Za schválenie VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky po zmene návrhu (§5 ods. 3) bolo
hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky

K bodu 7:
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Lipníky, Lipníky 15
− návrh dodatku bol zverejnený od 29.11.2011 do 14.12.2011
− prerokovanie dodatku, za schválenie dodatku bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Lipníky, Lipníky 15

K bodu 8:
Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
− návrh dodatku bol zverejnený od 29.11.2011 do 14.12.2011
− prerokovanie dodatku, za schválenie dodatku bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky

K bodu 9:
Prerokovanie návrhu Nájomnej zmluvy na prenájom pozemku
– prerokovanie návrhu Nájomnej zmluvy na prenájom pozemku zapísaného v stave KN C ako
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–

parcela č. 409/9 k. ú. Lipníky, prenajímateľmi sú Košičšin Štefan, Drienov a Semková
Margita, Prešov a zároveň prerokovanie ročného nájomného za užívanie predmetného
pozemku (spolu ročné nájomné predstavuje čiastku 140 €).
za schválenie uzatvorenia zmluvy na prenájom pozemku a výšku nájomného bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Nájomnú zmluvu na prenájom pozemku zapísaného v stave KN C ako
parcela č. 409/9 k. ú. Lipníky a výšku nájmu

K bodu 10:
Rôzne
1. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere:
- starosta obce informuje o podanej výpovede zmluvy na vývoz komunálnych odpadov
s terajším vývozcom, výpovedná doba končí 30.4.2012. Z tohto dôvodu, je potrebné
uzatvorenie zmluvy s novým vývozcom. Výhodnú ponuku predložila firma FÚRA s.r.o.
so sídlom SNP 77, 044 42 Rozhanovce.
- vývoz – 1x za 3 týždne
- cenník – je prílohou č. 1 zmluvy
- prerokovanie návrhu predmetnej zmluvy, za schválenie a uzatvorenie zmluvy s firmou
FÚRA s.r.o. bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-9
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti
nakladania s odpadmi a separovanom zbere s firmou FÚRA s.r.o,
SNP 77, Rozhanovce

2. Schválenie otváracích hodín pre firmu BLACHOTRAPEZ s.r.o., Tvrdošín, pobočka
Lipníky 44:
- firma predložila návrh na schválenie otváracích hodín pre zimné obdobie:
Pondelok 7.00 – 15.30
Utorok
7.00 – 15.30
Streda
7.00 – 15.30
Štvrtok
7.00 – 15.30
Piatok
7.00 – 15.30
Sobota
8.00 – 12.00
Obed: 11.30 – 12.00
Za schválenie predajného času pre zimné obdobie podľa návrhu bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 11/2011-10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predajný čas pre zimné obdobie pre firmu
BLACHOTRAPEZ s.r.o., pob. Lipníky

3. Starosta obce upozornil poslancov, že obec dodnes nemá audítora. Pripomína poslancom
prísľub Ing. Klimča, že predloží ďalšiu - výhodnejšiu cenovú ponuku. Za uloženie úlohy –
predložiť cenovú ponuku na vykonanie auditu Ing. Klimčovi do budúceho zasadnutia bolo
hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
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Uznesenie č. 11/2011-11
Obecné zastupiteľstvo ukladá
predložiť cenovú ponuku na vykonanie auditu
zodpovedný: Ing. Klimčo
termín: do budúceho zasadnutia OcZ

4. Starosta obce informuje o začatí konania ROEP.
5. Starosta obce pripomína prítomným termín otvárania a vyhodnotenia ponúk pre verejné
obstaranie – dodávka stavebných prác pri zadávaní podprahovej zákazky na akciu
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ - 16.12.2011 o 15.hod.. Zároveň oznámil
zloženie komisie.
Diskusia
−

K bodu 12:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Ing. Hudáková A.

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

Overovatelia: Miroľa J.

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

Solej P.

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

Prílohy:
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− rozpočtové opatrenie č. 2011/3,
− uznesenie OcZ č. 11/2011-1 - 11/2011-11
počet strán zápisnice: 5
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