ZÁPISNICA
z II. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Lipanoch zo dňa 08.01.2015
Prítomní: Vladimír Babjak, Anna Černická, Peter Fedák, Peter Kandráč, Ing. Miloš Kožuško, Ing.
Jozef Majtner, PaedDr. Gabriela Mochňáková, Ing. Stanislav Reištetter, Ľudovít Surgent, Ing. Peter
Tejbus, PhDr. Viera Urdová, Mgr. Ľudmila Verešpejová.
I.
Úvod. II. zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Jánošík. Na zasadaní boli
prítomní 12 poslanci.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Vladimír Babjak a Peter Kandráč.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Černická, Peter Fedák a Ing. Miloš Kožuško.
Informáciu o činnosti úradu a vykonaných služobných cestách podal primátor mesta Ing.
Jánošík. Informoval, že dňa 8.12. pozdravil dôchodcov mesta pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša,
9.12. sa konalo prvé pracovné stretnutie poslancov, 10.12. pracovné stretnutie k úprave priestorov
v budove Luník pre rehabilitáciu, taktiež pracovné stretnutie s firmou Repox, s.r.o. začínajúcou
v priemyselnom parku a firmou Čech k pokračovaniu výstavby bytového domu na Šejbe, 11.12.
porada s príslušníkmi mestskej polície a účasť na slávnostnom zastupiteľstve PSK, 12.12. stretnutie
s firmou O.S.V.O. comp. a.s. k investícii do verejného osvetlenia, 15.12. začali v meste vianočné
trhy, 16.12. zasadnutie ZOHT k výmene predsedníctva, 18.12. Ing. Turlík a PhDr. Križalkovič
prezentovali v Bratislave projekt Lipany bez povodní, 19.12. pracovné stretnutie so štátnym
tajomníkom k preplateniu povodňových škôd, mesto predložilo všetku dokumentáciu ale vláda
doposiaľ neodsúhlasila preplatenie, 22.12. stretnutie k preplateniu poslednej platby za projekt
Revitalizácia centra mesta, 7.1. druhé pracovné stretnutie poslancov.
Informáciu o plnení uznesení MsZ podal hlavný kontrolór, Ing. Turák. Informoval, že
uznesenie 39/2014/III.1. Nakladanie s majetkom mesta – Prevod pozemkov v lokalite bývalého
areálu ŠM – prebieha, 39/2014/III.2. Priemyselný park – dodatok k nájomnej zmluve – splnené,
39/2014/III.3. Predaj majetku mesta Rovinky – splnené, 39/2014/III.4. Zmluva o uzavretí budúcej
kúpnej zmluvy na BD A1 – dodatok – splnené, 39/2014/IV. Nájom mestských bytov – splnené,
39/2014/VI. VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2014 –
splnené, 39/2014/VIII.c) Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 – neuplynul termín, 39/2014/IX.
Prefinancovanie projektu Revitalizácia centra mesta Lipany, kód ITMS 22140120137 – prebieha.
Uznesenie 38/2014/II. Nakladanie s majetkom mesta 1. Prevod pozemkov c) splnené, 2. Predaj
pozemkov Gľace – splnené, 4. Nájom pozemku v PP – splnené. Uznesenie 37/2014/IV. Nakladanie
s majetkom mesta 1. Predaj pozemkov – stratilo platnosť. Uznesenie 35/2014/XIII. Bytová výstavba
2. Individuálna bytová výstavba Rovinky – informácia na MsZ, 35/2014/XVII. Zdravotníctvo v meste –
prebieha, informácia na MsZ. Uznesenie 33/2014/XIII. Stav bytového fondu a bytová politika mesta
e) návrh na zrušenie. Uznesenie 32/2014/XXIII. Vstup do OOCR – prebieha. Uznesenie
21/2013/VI.b) Informácia o projektoch podporovaných z fondov – prebieha, 21/2013/VI/c – prebieha,
podaná žaloba na súd. Uznesenie 18/2012/V.2. Zámer predaja pozemku – predĺženie termínu
zrealizovania zámeru do 31.12.2016 uznesením č. 38/2014/II.3. zo dňa 02.10.2014.
Po prerokovaní poslancami MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/I.
a) berie na vedomie informáciu o činnosti mestského úradu a služobných cestách,
b) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
Primátor informoval o doplnkoch a zmenách v predloženom programe a to: v bodoch 4. a 5.
dochádza k malým zmenám v zložení ako výsledok z pracovného stretnutia poslancov, v bode 7. je
pri športovej hale priložený dodatok č. 3, k doplneniu dochádza v bode 8. o žiadosť KST, v bode 14.
pribudla dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s firmou Medicproduct, a.s. Ďalej pokračovalo
rokovanie podľa predloženého programu so spomenutými zmenami.
2. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva
3. Voľba mestskej rady
4. Delegovanie zástupcov mesta do školských rád
5. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov
6. Návrh plánu činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2015
7. Nakladanie s majetkom mesta
8. Rozdelenie dotácií

9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva
10. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského
zariadenia
11. VZN Mesta Lipany o školských obvodoch základných škôl
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2014
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
Sľub poslanca mestského zastupiteľstva
Primátor mesta informoval o uprázdnenom mieste poslanca po Mgr. Emilovi Jackovi, ktorý od
01.01.2015 zastáva funkciu prednostu mestského úradu a požiadal predsedníčku miestnej volebnej
komisie o podanie správy o náhradníkoch na uprázdnené miesto. Predsedníčka MVK pani
Sekeráková informovala, že prvou náhradníčkou v poradí je PaedDr. Gabriela Mochňáková s počtom
hlasov 588, ktorá miesto poslankyne neodmietla. Primátor vyzval pani Mochňákovú, aby zložila sľub
poslanca mestského zastupiteľstva. PaedDr. Mochňáková prečítala sľub poslanca a na znak súhlasu
ho podpísala.
MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/II.
konštatuje, že zvolená poslankyňa mestského zastupiteľstva PaedDr. Gabriela Mochňáková zložila
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
II.

Voľba mestskej rady
Mestská rada sa zriaďuje v zmysle §14 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení. Počet
členov rady tvorí najviac tretinu poslancov zastupiteľstva a v zložení sa prihliada na zastúpenie
politických strán v zastupiteľstve. Mestská rada v Lipanoch je preto 4 členná. Na hlasovacom lístku
sa budú zakrúžkovaním poradového čísla voliť: jeden člen z poslancov zvolených za koalíciu KDH,
SDKÚ-DS, SIEŤ a dvaja členovia za SMER-SD a nezávislý kandidát. Zástupkyňa primátora je z
koalície KDH, SDKÚ-DS, Sieť a je členkou rady. Primátor sa prítomných opýtal či majú všetci záujem
o voľbu do rady. Poslanci Ing. Majtner a p. Fedák vyjadrili nezáujem o členstvo v mestskej rade,
z uvedeného boli z hlasovacích lístkov vyškrtnutí. Po tajnom hlasovaní sa odobrala sčítacia komisia
v zložení PhDr. Urdová, Ing. Majtner a p. Fedák do vedľajšej miestnosti. Zastupiteľstvo v tajnom
hlasovaní zvolilo za členov rady Vladimíra Babjaka s počtom hlasov 7, Annu Černickú s počtom
hlasov 7 a Ľudovíta Surgenta s počtom hlasov 5.
Po tajnej voľbe poslancami MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/III.
volí za členov mestskej rady poslancov Vladimíra Babjaka, Annu Černickú a Ľudovíta Surgenta.
III.

Delegovanie zástupcov mesta do školských rád
Mesto Lipany ako zriaďovateľ deleguje v zmysle §25 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve po štyroch zástupcov do školských rád svojich zariadení. Súčasné
zastúpenie zriaďovateľa v školských radách je nasledovné: v Rade školy MŠ Kpt. Nálepku 7 je Ing.
Bednárová, Mgr. Lipovský, Ing. Jánošík a Gabriela Pintérová, funkčné obdobie rady končí v roku
2018; v Rade školy MŠ Kpt. Nálepku 19 je Mgr. Grešová a p. Surgent, funkčné obdobie končí v roku
2018; v Rade školy MŠ Námestie sv. Martina 80 je p. Babjak, JUDr. Toporcerová, Ing. Turlík a p.
Lipovská, funkčné obdobie končí v roku 2018; v Rade školy ZŠ Komenského 113 je Ing. Tomašková,
p. Babjak, Ing. Tejbus a PhDr. Urdová, funkčné obdobie končí v roku 2017; v Rade školy ZŠ
Hviezdoslavova 1 je Ing. Majtner, Mgr. Jacko, Ing. Turlík a p. Surgnet, funkčné obdobie končí v roku
2016; v Rade školy ZUŠ je Ing. Harčár, Mgr. Jacko, Mgr. Verešpejová, Ing. Bednárová, funkčné
obdobie končí v roku 2017. Podľa § 24 ods. 16 (funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 17. 01. 2015 končí funkčné obdobie Mestskej školskej rady v Lipanoch. Podľa §
25 ods. 9 uvedeného zákona členmi mestskej školskej rady sú dvaja delegovaní zástupcovia obce.
Z uvedeného dôvodu je potrebné delegovať do mestskej školskej rady dvoch zástupcov za obec. Za
zriaďovateľa pôsobia v mestskej školskej rade PhDr. Jozef Križalkovič a Ing. Vladimír Jánošík. Návrh
IV.

zmeny sa týka zloženia v RŠ MŠ Kpt. Nálepku 7 kde členov Mgr. Lipovského a Ing. Jánošíka
nahradia Mgr. Verešpejová a p. Černická, v RŠ MŠ Námestie sv. Martina 80 kde členov JUDr.
Toporcerovú a Ing. Turlíka nahradia Ing. Reištetter a Ing. Tejbus, v RŠ ZŠ Komenského 113 nahradí
p. Babjaka a p. Fedák, v RŠ ZŠ Hviezdoslavova 1 nahradí prednostu úradu p. Kandráč, v RŠ ZUŠ
členov Ing. Harčára a Mgr. Jacka nahradí Ing. Kožuško a p. Babjak. Do Mestskej školskej rady od
18.01.2015 nastúpia Mgr. Jacko a Ing. Reištetter.
K predloženej správe vystúpili:
Primátor uviedol, že na včerajšom pracovnom stretnutí poslancov došlo k zmene v zložení rady školy
ZUŠ navrhovaného Ing. Kožuška nahradí PaedDr. Gabriela Mochňáková.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/IV.
a) berie na vedomie informáciu o súčasnom zastúpení mesta v školských radách,
b) odvoláva z Rady školy MŠ Kpt. Nálepku 7 v Lipanoch Mgr. Vladimíra Lipovského a Ing. Vladimíra
Jánošíka, z Rady školy MŠ Námestie sv. Martina 80 v Lipanoch JUDr. Janu Toporcerovú a Ing.
Štefana Turlíka, z Rady školy ZŠ Komenského 113 v Lipanoch Ing. Jozefínu Tomaškovú a Vladimíra
Babjaka, z Rady školy ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch Mgr. Emila Jacka, z Rady školy ZUŠ Ing.
Františka Harčára a Mgr. Emila Jacka,
c) deleguje do Rady školy MŠ Kpt. Nálepku 7 v Lipanoch Mgr. Ľudmilu Verešpejovú a Annu
Černickú, do Rady školy MŠ Námestie sv. Martina 80 v Lipanoch Ing. Stanislava Reištettera a Ing.
Petra Tejbusa, do Rady školy ZŠ Komenského 113 v Lipanoch Ing. Miloša Kožuška a Petra Fedáka,
do Rady školy ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch Petra Kandráča, do Rady školy ZUŠ PaedDr.
Gabrielu Mochňákovú a Vladimíra Babjaka,
d) deleguje do Mestskej školskej rady v Lipanoch od 18.01.2015 Mgr. Emila Jacka a Ing. Stanislava
Reištettera.
Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov
V zmysle §15 Zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, mestské
zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších občanov zvolených zastupiteľstvom.
Zloženie komisie ako aj úlohy vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Na základe odporučení
z pracovných stretnutí doterajších tajomníkov komisií a predsedov v tomto volebnom období budú
zriadené tieto komisie: finančná a pre správu majetku, sociálna a zdravotnícka, pre rómsku komunitu,
pre kultúru, pre šport, pre výstavbu a územný plán, pre životné prostredie, informačná komisia, pre
ochranu verejného záujmu, pre Grantový program mesta Lipany a pre Partnerský grantový program.
Rozsah činnosti komisií ostáva oproti minulému volebnému obdobiu nezmenený.
K predloženej správe vystúpili:
Primátor uviedol, že na včerajšom stretnutí poslancov došlo oproti návrhu k týmto zmenám: v komisii
sociálnej a zdravotníckej sa dopĺňa člen Igor Sladkovský, v komisii pre rómsku komunitu sa uvoľňuje
miesto poslanca Fedáka a dopĺňa sa členka komisie Mgr. Zuzana Sladkovská, do komisie pre kultúru
sa dopĺňa JUDr. Jana Toporcerová, Matúš Janoško a na žiadosť poslankyne PaedDr. Mochňákovej
dochádza k výmene tajomníctva. Pani Tomková bude členkou komisie a Mgr. Hrabčáková bude
tajomníčkou komisie pre kultúru. Do členstva komisie pre výstavbu a územný plán sa dopĺňajú Ing.
Michal Petrík ml., Ing. Štefan Kušnír a Ing. Anna Bučková. V komisii pre životné prostredie sa dopĺňa
poslanec p. Fedák a člen Ľubomír Bučko. V informačnej komisii sa dopĺňa názov na informačnopropagačná komisia, do náplne sa dopĺňa ... propaguje aktivity mesta a prezentuje mesto navonok.
PaedDr. Mochňáková požiadala o členstvo v komisii pre Grantový program mesta Lipany. Keďže
všetci navrhovaní poslanci trvali na svojej nominácii, MsZ jej požiadavke nevyhovelo. Zmeny sa
zapracovali do uznesenia a poslanci hlasovali o upravenom znení.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/V.
1. a) zriaďuje komisiu finančnú a pre správu majetku,
b) určuje túto náplň práce: komisia zastupiteľstvu predkladá návrhy na kúpy a predaje majetku.
Prerokováva finančné otázky mesta, návrhy mestských zásad, nariadení a koncepcií týkajúcich sa
podnikania a nakladania s majetkom mesta, dáva primátorovi návrhy na nájmy nebytových
priestorov.
c) volí predsedu komisie Ing. Jozefa Majtnera, člena za poslancov Vladimíra Babjaka, členov
z občanov PaedDr. Dušana Majerčáka, Ing. Jána Baňasa, Ing. Petra Máthého, Mgr. Martina Lazora,
V.

PhDr. Jozefa Križalkoviča, Ing. Andreja Piskuru, Ing. Jozefínu Tomaškovú, Mgr. Emila Jacka a
tajomníčku komisie Ing. Máriu Majirošovú.
2. a) zriaďuje komisiu sociálnu a zdravotnícku,
b) určuje túto náplň práce: komisia je poradným orgánom primátora a zastupiteľstva pri
presadzovaní sociálnej a zdravotníckej politiky mesta. V bytovej oblasti predkladá zastupiteľstvu
návrhy na nájom mestských bytov, zabezpečuje realizáciu Partnerského sociálneho programu,
realizuje uvítanie novonarodených detí, navštevuje jubilantov, pripravuje návrhy na zlepšenie situácie
v zdravotníctve v meste, kontroluje a zabezpečuje plnenie komunitného plánu.
c) volí predsedu Vladimíra Babjaka, členku za poslancov Mgr. Ľudmilu Verešpejovú, členov
z občanov Jána Kocurka, Annu Sekerákovú, Mgr. Soňu Šuhajovú, JUDr. Katarínu Džačovskú, Mgr.
Cecíliu Ondkovú, Igora Sladkovského a tajomníčku komisie Mgr. Máriu Grešovú.
3. a) zriaďuje komisiu pre rómsku komunitu,
b) určuje túto náplň práce: komisia je určená na zlepšenie spolupráce s marginalizovanou rómskou
komunitou prevažne sústredenou v lokalite Za traťou. Úlohou komisie je hlavne zapojenie rómskych
lídrov pri riešení zlepšenia povinnej školskej dochádzky, starostlivosti o deti a mládež, zlepšení
životných podmienok, kontroly využívania sociálnych dávok, organizovaní verejných prác a celkovom
pozdvihnutí kultúrnej a sociálnej úrovne tohto etnika. Komisia pri plnení týchto úloh bude úzko
spolupracovať s MsÚ, komunitným centrom, školami, 3. sektorom, s úradom splnomocnenca vlády
pre rómske komunity, farnosťou Lipany a Apoštolskou cirkvou zo Sabinova.
c) volí predsedu Ľudovíta Surgenta, členov z občanov Ladislava Olejníka, Mgr. Marka Urdzíka,
PaedDr. Máriu Lašovú, Martu Kravcovú, Mgr. Jána Ptáka, Michala Šuťáka, Štefana Berdisa, Mgr.
Zuzanu Sladkovskú a tajomníčku komisie Helenu Kolcunovú.
4. a) zriaďuje komisiu pre kultúru,
b) určuje túto náplň práce: komisia zabezpečuje kultúrny život v meste, kultúrne kontakty so
zahraničnými partnermi, pripravuje podujatia väčšieho významu, spolupracuje s kultúrnymi a
spoločenskými organizáciami v meste, podieľa sa na prezentácii mesta v oblasti kultúry. Jej úlohou je
skvalitňovanie podmienok pre rozvoj kultúry v meste.
c) volí predsedníčku PaedDr. Gabrielu Mochňákovú, členku za poslancov PhDr. Vieru Urdovú,
členov z občanov Mgr. Patríciu Chovancovú, Mgr. Máriu Kmecovú, Mgr. Ivicu Molnárovú, Marcelu
Tomkovú, JUDr. Janu Toporcerovú, Matúša Janoška a tajomníčku komisie Mgr. Ivetu Hrabčákovú.
5. a) zriaďuje komisiu pre šport,
b) určuje túto náplň práce: komisia zabezpečuje športový život v meste, vytvára dobré podmienky
pre šport. Jej úlohou je monitorovanie a zabezpečia skvalitnenia priestorov, plôch, prostredia
určeného na šport a rekreáciu, spropagovanie športových podujatí, organizovanie a spolupodieľanie
sa na športových podujatiach mestského, regionálneho významu a v rámci medzinárodnej
spolupráce. Komisia pri svojej činnosti spolupracuje so športovými klubmi a organizáciami
pôsobiacimi v meste v oblasti športu.
c) volí predsedníčku Annu Černickú, člena za poslancov Ing. Stanislava Reištettera, členov
z občanov Milana Fabiána, JUDr. Radoslava Fedurca, Janu Kuchárovú, Pavla Šuhaja, JUDr. Jána
Michňáka, Štefana Jacka a tajomníčku komisie Marcelu Tomkovú.
6. a) zriaďuje komisiu pre výstavbu a územný plán,
b) určuje túto náplň práce: komisia prerokováva návrhy štúdií, projektov, zámerov mesta a iných
subjektov v oblasti výstavby, jej členovia sa zúčastňujú ako členovia vo výberových komisiách pre
výber dodávateľov stavieb a prác. Komisia koordinuje a kontroluje zámery zastupiteľstva v oblasti
výstavby.
c) volí predsedu Ing. Petra Tejbusa, členov za poslancov Ing. Jozefa Majtnera a Ing. Miloša
Kožuška, členov z občanov Bc. Juraja Figuru, Ing. Štefana Turlíka, JUDr. Petra Pellu, Ing. Štefana
Máthého, Ing. Michal Petrík, Ing. Štefan Kušnír, Ing. Anna Bučková a tajomníčku komisie Ing. Beátu
Figurovú Bedlovičovú.
7. a) zriaďuje komisiu pre životné prostredie,
b) určuje túto náplň práce: komisia zabezpečuje politiku mesta v oblasti životného prostredia, hlavne
v odpadovom hospodárstve, mestskej zeleni a čistote vôd a ovzdušia.
c) volí predsedu Petra Kandráča, člena za poslancov Petra Fedáka, členov z občanov Ing. Teréziu
Gergelčíkovú, PaedDr. Zuzanu Heredošovú, Ľubomíra Bučka, Mgr. Teréziu Križalkovičovú, Pavla
Kordiaka, Mgr. Máriu Majnú, Milana Slaminku, Ľubomíra Tejbusa a tajomníčku komisie Ing. Annu
Bučkovú.
8. a) zriaďuje informačno-propagačnú komisiu,

b) určuje túto náplň práce: komisia zabezpečuje po obsahovej stránke vydávanie mestských novín,
organizuje ankety a prieskum názorov v meste, monitoruje webovú stránku a podľa podnetov
navrhuje, zabezpečuje informovanie verejnosti o činnosti samosprávy, propaguje aktivity mesta
a prezentuje mesto navonok.
c) volí predsedníčku PhDr. Vieru Urdovú, členov z občanov PhDr. Ivetu Sekerákovú, Mgr. Danielu
Babjakovú, Mgr. Evu Lipovskú, Ing. Michala Višňovského, PhDr. Evu Bujňákovú, Mgr. Miroslava
Tutokyho, Gabriela Kuchára, Mgr. Viktóriu Molnárovú a tajomníčku komisie Jaroslavu Fedákovú.
9. a) zriaďuje komisiu pre ochranu verejného záujmu,
b) volí predsedu Ing. Stanislava Reištettera a členov Ing. Miloša Kožuška a Petra Fedáka.
10. a) zriaďuje komisiu pre Grantový program mesta Lipany,
b) určuje náplň podľa VZN o Grantovom programe mesta Lipany medzi Mestom Lipany
a Komunitnou nadáciou Modrá Torysa,
c) volí členov Petra Fedáka, Ing. Stanislava Reištettera, Mgr. Ľudmilu Verešpejovú, Ing. Jozefa
Majtnera, Annu Černickú.
11. a) zriaďuje komisiu pre Partnerský grantový program,
b) určuje túto náplň práce: komisia sa zaoberá motivačným, štipendijným programom a programom
cezhraničnej spolupráce kolektívov v zmysle Partnerského grantového programu medzi Mestom
Lipany, Komunitnou nadáciou Modrá Torysa a švajčiarskymi darcami.
c) volí členov Ing. Miloša Kožuška a PhDr. Vieru Urdovú.
Návrh plánu činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2015
Plán činnosti zastupiteľstva je predkladaný za účelom vytvorenia dobrých podmienok na
systematickú prácu zastupiteľstva, komisií zastupiteľstva a mestského úradu. Zabezpečuje napĺňanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lipany. Program rokovania zastupiteľstva
bude doplňovaný o ďalšie body podľa aktuálnej potreby, prípadne je možné konanie mimoriadnych
zasadaní vyplývajúcich z aktuálnych potrieb samospráv. Pravidelnými bodmi sú Úvod, Rôzne,
Interpelácie poslancov, Záver. Plán zastupiteľstiev je nasledovný:
8. január
Sľub poslanca mestského zastupiteľstva
Voľba mestskej rady
Delegovanie zástupcov mesta do školských rád
Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov
Návrh plánu činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2015
Nakladanie s majetkom mesta
Rozdelenie dotácií
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia
VZN Mesta Lipany o školských obvodoch základných škôl
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015
12. február
Informatívna správa o činnosti komisií MsZ v roku 2014
Návrh plánu činnosti komisií MsZ na rok 2015 a pravidlá činnosti
Informácia o kultúrnych a športových podujatiach v meste na rok 2015
Organizácia malých obecných služieb a zabezpečenie verejných prác v roku 2015
Grantový program mesta Lipany - vyhodnotenie roka 2014 a zámery na rok 2015
Informácia o CHDPS, RKC, DSS – rok 2014 a zámery v roku 2015
Informácia DHZ o činnosti v roku 2014
Správa o činnosti ZOHT za rok 2014
Využitie geotermálneho vrtu
Stav verejného osvetlenia – návrhy na úsporu energie
Úprava Organizačného poriadku mestského úradu v Lipanoch
Menovanie kronikára
Nakladanie s majetkom mesta
Nájom mestských bytov
26. marec
VI.

Informácia OO PZ SR o bezpečnostnej situácii v meste a obvode
Informácia mestskej polície o svojej činnosti za rok 2014
Odpadové hospodárstvo mesta
Plán investícií mesta
Aktualizácia PHSR
Informácia o projektoch podporovaných z fondov
Rozšírenie činnosti TS, s.r.o.
Správa o hospodárení TS s.r.o. v roku 2014
Priemyselný park Za traťou - informácia
Informácia o sťažnostiach a petíciách
Informácia o spoločných úradovniach
Úprava rozpočtu mesta
Stav bytového fondu a bytová politika mesta
Využitie geotermálneho vrtu
Stav záväzkov a pohľadávok mesta
Nakladanie s majetkom mesta
Nájom mestských bytov
14. máj
Správa o inventarizácii majetku mesta
Vyúčtovanie dotácií mesta poskytnutých mestom v roku 2014
Správa o podnikateľskej činnosti mesta
Správa o činnosti súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva za rok 2014
a vyúčtovanie dotácie
Správa o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou
Záverečný účet mesta za rok 2014
Situácia v marginalizovanej osade Za traťou
Využitie geotermálneho vrtu
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Nakladanie s majetkom mesta
Nájom mestských bytov
18. jún
Protipovodňové opatrenia mesta, povodňový plán mesta
Pripravenosť mesta na mimoriadne situácie – informácia
Statická a dynamická doprava v meste
Nájom mestských bytov
Využitie geotermálneho vrtu
Informácia o nájmoch nebytových priestorov
Zdravotníctvo v meste
Úprava rozpočtu mesta
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015
Pripravenosť škôl na nový školský rok
Stav záväzkov a pohľadávok mesta
Novela VZN o dotáciách
Nakladanie s majetkom mesta
Nájom mestských bytov
17. september
Informácia o stave stavebných akcií mesta
Stav pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania
Monitorovanie plnenia programového rozpočtu mesta
Odpadové hospodárstvo mesta
Využitie geotermálneho vrtu
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015
Situácia v marginalizovanej osade Za traťou
Východiská rozpočtu mesta na rok 2016
Nakladanie s majetkom mesta
Nájom mestských bytov
Priemyselný park Za traťou - informácia

12. november
Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v školskom roku 2014/2015
TS - Mestské lesy – návrh hospodárenia na rok 2016
Využitie geotermálneho vrtu
Komunitný plán mesta – stav plnenia a aktualizácia
Úprava rozpočtu mesta
Stav záväzkov a pohľadávok mesta
Kontrola opatrení v oblasti zabezpečenia bezpečnosti v meste
Aktualizácia PHSR
Návrh rozpočtu mesta na rok 2016
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
Novela VZN o daniach a poplatkoch
Nakladanie s majetkom mesta
Nájom mestských bytov
K predloženej správe vystúpili:
Ing. Majtner navrhol v septembri prejednať zadanie územného plánu mesta Lipany. Primátor súhlasil
so zaradením. Ing. Majtner sa pýtal na investičné akcie. Primátor informoval, že tie sú zaradené
v mesiaci september. Poslanci hlasovali o doplnenom pláne činnosti MsZ.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/VI.
schvaľuje plán činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2015.
VII.
Nakladanie s majetkom mesta
1. Využitie športovej haly s umelou trávou
Správu predložil prednosta úradu Mgr. Jacko. Na základe zmluvy o spolupráci a úprave
vzájomných práv a povinností spoluvlastníkov si uplatnilo Mesto Lipany /ako spoluvlastník č.2/ nárok
na správu športovej haly od 01.01.2014. V spravovanom období 90 hodín využilo A mužstvo
a dorast, 5 hodín pretek detí predškolského veku, 171,5 hodín nájom haly na súkromné účely a 20
hodín využil spoločník č. 1. Nájom haly je 10€/1hodinu. Príjem tvorí náklad na súkromný účel vo
výške 1715€ a energie za využitie haly spoločníkom č. 1 vo výške 21,70€, spolu 1736,70€. Náklady
sú za spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 491,70€. Zisk z nájmu haly je 1245€. Správca haly
skonštatoval, že záujem o halu poklesol, hlavne v letných mesiacoch z dôvodu iných možností na
trávenie voľného času, ako napr. trávnik s umelou trávou, športová hala, otvorené telocvične škôl,
plocha za ZŠ Hviezdoslavova, skatepark a obnovené detské ihriská a športoviská.
K predloženej správe vystúpili:
Prednosta úradu informoval, že v týždni pred konaním MsZ sa stretol so zástupcom pani Baňasovej,
výsledkom jednaní je predložený návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorého predmetom je
výplata nájomného vo výške 700€ spoločníkovi č. 1 za rok 2015. Mgr. Jacko ozrejmil, že spoločník č.
1 mestu dlhoval prostriedky za spotrebovanú energiu z roku 2013, na základe toho došlo
k správcovaniu mestom. Vzájomné dlhovanie si prostriedkov sa týmto vyrovná a nájomný vzťah
začne nanovo bez finančných záťaží na oboch stranách od 01.01.2015. Ing. Majtner navrhol zadať
prednostovi pripraviť možnosti využitia haly do budúcnosti ako aj rokovať so spoločníkom o možnosti
odkúpenia jeho podielu. Prítomní poslanci súhlasili a návrh uznesení sa v bode b) opravil na
schválenie predloženého dodatku č. 3 a pribudol bod c) poverenie prednostu úradu rokovať o možnej
kúpe podielu a návrh na možné využitie haly do budúcnosti.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/VII.1.
a) berie na vedomie správu o využití športovej haly s umelou trávou,
b) schvaľuje dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2006 medzi Mestom Lipany a Katarínou
Baňasovou,
c) poveruje prednostu úradu rokovaním o kúpe 60% podielu od spoločníka č. 1 a prerokovaním
možností využitia haly do budúcnosti v príslušných komisiách MsZ.
Termín: májové MsZ
2. Informácia o stave prípravy hromadnej bytovej výstavby Šejba
V zmysle uzavretej zmluvy firma Ing. Viliama Čecha pripravuje podklady na vydanie
potrebných povolení na výstavbu bytového domu A2 a k nej prislúchajúcej infraštruktúry s tým, že

žiadosť o úver a dotáciu na bytový dom A2 s počtom 24 b.j. mesto predloží 15.01.2015. Na dnešné
MsZ sú predložené materiály, ktoré sú potrebné ako prílohy k predloženiu žiadosti o dotáciu a úver
na ŠFRB a MDVaRR SR. Úver bude zabezpečený formou záložného práva v zmysle znaleckého
posudku č. 198/2014 zo dňa 31.12.2014 vypracovaného Ing. Jozefom Majtnerom na nehnuteľnosti
vedené na LV č. 1375 v k.ú. Lipany v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na budovy MsÚ,
galérie, požiarnej zbrojnice a tribúny mestského štadióna. Po kolaudácii bytového domu prejde
záložné právo na uvedený bytový dom a ťarcha z mestských budov sa zruší.
K predloženej správe vystúpili:
Ing. Tejbus sa pýtal či bude pokračovať stavba v prípade neschválenia úveru zo ŠFRB. Primátor
odpovedal, že určité možnosti sú obsiahnuté v zmluve o budúcej zmluve. Mesto nie je povinné
bytový dom kúpiť, v tom prípade s ním investor môže naložiť podľa vlastného rozhodnutia. Ing.
Majtner sa pýtal, či máme dostatočný počet záujemcov o byty. Mgr. Grešová odpovedala, že
v súčasnosti mesto eviduje 40 žiadateľov, ktorí spĺňajú kritériá. Poslanec Babjak povedal, že nie je
naklonený výstavbe nájomných bytov a to z viacerých dôvodov ako napr. neplatenie nájomného,
nevymožiteľnosť práva na súde, devastácie bytov, zlé vzťahy medzi nájomníkmi a pod. Preferuje
priamy predaj do osobného vlastníctva. Primátor odpovedal, že je potrebné zvážiť výhody aj
nevýhody oboch možností, zapochyboval o majetnosti predovšetkým mladých rodín. PhDr.
Križalkovič uviedol, že platenie úveru je viazané pri starších bytoch na 20 a pri novších na 30 ročné
lehoty splácania. Poslanec Babjak informoval, že niektoré rodiny, ktoré dlhodobo obývajú ten istý byt
a plnia si svoje povinnosti z nájmu začínajú uvažovať o odkúpení nájomného bytu do osobného
vlastníctva. Primátor navrhol urobiť záujmovú štatistiku o odkúpenie nájomného bytu. Poslanec
Babjak upozornil na to, že mnohým sa nepáči dispozičné riešenie nájomných bytov. Ing. Kožuško
upozornil na predaj bytov postavených Stavebninami Majo, u ktorých bol problém s predajom.
Primátor skonštatoval, že cena predávaných bytov bola vysoká a ich nevýhodou bolo podkrovie bez
výťahu. Mgr. Grešová odpovedala, že forma dotazníka sa zavedie na sociálnom oddelení, jeho
cieľom bude zistenie záujmu o byt na komerčný účel s prihliadnutím na dispozičné riešenie. Ing.
Tejbus sa pýtal, či mesto plánuje prehodnotiť účel Šejby z hromadnej bytovej výstavby na
individuálnu bytovú výstavbu. PhDr. Križalkovič ozrejmil, že súčasný návrh riešenia Šejby bola
pôvodná vízia. K zmenám sa môže pristúpiť podľa aktuálneho dopytu.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/VII.2.
a) berie na vedomie informáciu o stave prípravy hromadnej bytovej výstavby Šejba,
b) schvaľuje
1. Investičný zámer kúpy nájomných bytov 24 bytových jednotiek bežného štandardu
a technickej vybavenosti v meste Lipany: „Lipany – Šejba A2“ podľa spracovanej projektovej
dokumentácie a v zmysle stavebného povolenia č.j. Li-6477/248/2014-SÚ
2. Účel kúpy nehnuteľnosti - obecných nájomných bytov: „Lipany – Šejba A2“ (24 bytových
jednotiek) s technickou vybavenosťou umiestnenom na parcele č. 1240/23 a 1240/34, ostatné
plochy, LV č. 1375, v kat. území Lipany,
3. Zmluvu o nájme pozemku na výstavbu nájomných bytov so spoločnosťou Ing. Viliam Čech,
K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 34 347 470,
4. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01
Prešov, IČO: 34 347 470
5. Poveruje primátora mesta na podpísanie zmluvy o nájme pozemku na výstavbu nájomných
bytov so spoločnosťou Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 34 347 470,
6. Poveruje primátora mesta na podpísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou
Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 34 347 470,
7. Spôsob financovania realizácie kúpy obecných nájomných bytov:
úver zo štátneho fondu rozvoja bývania: 65 % t.j.
734 760,00 €
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
35 % t.j.
395 640,00 €
8. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB vo
výške 734 760,00 €,
9. Zabezpečenie záväzku formou záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1375, k.ú.
Lipany v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
- administratívna budova s.č. 718, postavená na parcele 909/2,

- budova požiarnej ochrany s.č. 831, postavená na parcele 108, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Lipany,
- pozemky p.č. 909/2, 108, 2/1, 4/1 v zmysle znaleckého posudku č. 198/2014 zo dňa
31.12.2014 vypracovaného Ing. Jozefom Majtnerom v celkovej hodnote 987000€.
10. Zrealizovanie záložného práva na dokončené nehnuteľnosti v prospech Štátneho fondu
rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako formu
ručenia úveru a zachovania nájomného charakteru bytov,
11. Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby trvania zmluvného
vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania,
12. Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
13. Žiadosť o dotáciu na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na kúpu technickej vybavenosti – miestna komunikácia vo výške
27 640,00 €,
14. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ na
kúpu technickej vybavenosti – dažďová kanalizácia vo výške 10 000,00 € z rozpočtu mesta,
15. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ na
kúpu technickej vybavenosti – miestna komunikácia vo výške 11 880,00 € z rozpočtu mesta,
16. Žiadosť o dotáciu na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na kúpu technickej vybavenosti – verejná kanalizácia vo výške 13
230,00 €,
17. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ na
kúpu technickej vybavenosti – verejná kanalizácia vo výške 5 670,00. € z rozpočtu mesta,
18. Žiadosť o dotáciu na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na kúpu technickej vybavenosti – verejný vodovod vo výške 14
280,00 €,
19. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na stavbu „Lipany – bytový dom Šejba A2“ na
kúpu technickej vybavenosti – verejný vodovod vo výške 6 120,00 € z rozpočtu mesta,
20. Zapracovanie splátok úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu:
„Lipany – bytový dom Šejba A2“ do rozpočtu mesta Lipany v prípade uzatvorenia zmluvného
vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania počas celej doby trvania tohto zmluvného vzťahu.
21. Poverenie primátora mesta na podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných bytov a na prislúchajúcu technickú vybavenosť na stavbu Lipany – bytový dom
Šejba A2 a na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013
o ŠFRB.
Rozdelenie dotácií
V súlade s § 6 zákona č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §7
zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta predložila vedúca ekonomického oddelenia na rokovanie MsZ zoznam jednotlivých podaných
žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2015. V rozpočte na rok 2015 je schválený objem finančných
prostriedkov na dotácie vo výške 40 000€. K dátumu spracovania materiálov, t.j. 31.12.2014, mesto
evidovalo tieto žiadosti: OZ Šachový klub Lipany vo výške 600€ na podporu činnosti, Športový klub
ODEVA Lipany vo výške 50000€ na podporu činnosti, Komunitná nadácia Modrá Torysa na
Partnerský sociálny program 5500€, na Partnerský grantový program 1980€, na Grantový program
mesta Lipany 6000€ a na podporu činnosti 2000€, Potravinová banka Slovenska vo výške 1900€ na
podporu činnosti, Speed badmintonový klub Lipany 3000€ na podporu činnosti, Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Lipany 25000€ na prezentáciu duchovných hodnôt, OZ Pohodička 5000€ na
prezentáciu kultúrnych hodnôt a Florbalový oddiel na rozvoj športu 4030€.
K predloženej správe vystúpili:
Ing. Tomašková predložila po úprave doplnený návrh na rozdelenie dotácií s tým, že v januári
pribudla žiadosť KST na rozvoj telesnej kultúry vo výške 1800€. Celkový objem požadovaných
dotácií tak predstavuje 105010€. Pôvodne postavený rozpočet rátal so sumou 40000€. Po
prehodnotení primátorom mesta bolo navrhnuté sumu na dotácie zvýšiť na 78810€. Navýšenie
objemu prerozdelených dotácií o 38810€ bude zahrnutých v úprave rozpočtu. Suma 13810€ na
bežné dotácie a suma 25000€ na kapitálovú dotáciu.
VIII.

Podľa názoru PaedDr. Mochňákovej boli niektorí žiadatelia uspokojení úplne alebo vo veľkej miere,
iní žiadatelia nízkou sumou podpory. Podľa nej je takéto prerozdelenie nevyrovnané a nie sú jej
jasné kritériá prerozdeľovania peňazí. Primátor odpovedal, že prísnejšie kritériá skomplikujú
rozhodovanie. Podľa neho si jednotlivé žiadosti vyžadujú osobitný prístup pri posudzovaní.
Poslankyňa Černická uviedla, že na pracovnom stretnutí poslanci požadovali od futbalového klubu
predložiť rozpočet. Podľa nej každý žiadateľ mal predložiť svoj rozpočet na rok 2015 a v ňom
špecifikovať jednotlivé položky. Primátor sa pýtal, či má mesto žiadať rozpočet od všetkých
žiadateľov, či má žiadať celkový rozpočet organizácií alebo rozpočet na žiadanú dotáciu. Ing.
Tomašková doplnila primátora v tom, že predložené žiadosti sú v súlade s aktuálne platným VZN
o poskytovaní dotácií. Vyúčtovania majú povinnú prílohu, v ktorej sa popisuje využitie dotácie
s uvedením presných dokladov. Ing. Majtner uzavrel, že je ťažké sa vracať spätne k predloženým
žiadostiam, ktoré spĺňajú súčasné náležitosti. Povedal, že by bolo vhodné mať kontrolu
v organizáciách, ktoré žiadajú vyššie sumy. Poslanci po krátkej porade poverili prednostu úradu
aktualizovať VZN o dotáciách v príslušných komisiách MsZ.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 11, proti 0, zdržal sa 1 (PaedDr. Mochňáková), MsZ v
Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/VIII.
a) schvaľuje dotáciu vo výške 400 eur pre Občianske združenie Šachový klub Lipany na podporu
činnosti v roku 2015,
b) schvaľuje dotáciu vo výške 30 000 eur pre Športový klub Odeva Lipany na financovanie
výdavkov na podporu činnosti v roku 2015,
c) schvaľuje dotáciu vo výške 5 500 eur pre Komunitnú nadáciu Modrá Torysa, Sládkovičova 11,
Lipany na financovanie projektov v rámci Partnerského sociálneho programu v roku 2015,
d) schvaľuje dotáciu vo výške 1 980 eur pre Komunitnú nadáciu Modrá Torysa, Sládkovičova 11,
Lipany na projekt „Partnerský grantový program Mesta Lipany, švajčiarskych priateľov a Komunitnej
nadácie Modrá Torysa“ na financovanie štipendijného programu pre študentov vysokých škôl
z neúplných rodín, motivačného programu a na program cezhraničnej spolupráce v roku 2015,
e) schvaľuje dotáciu vo výške 6 000 eur pre Komunitnú nadáciu Modrá Torysa, Sládkovičova 11,
Lipany na financovanie projektov v rámci Grantového programu mesta Lipany v roku 2015,
f) schvaľuje dotáciu vo výške 1 700 eur pre Komunitnú nadáciu Modrá Torysa, Sládkovičova 11,
Lipany na podporu činnosti nadácie v roku 2015,
g) schvaľuje dotáciu vo výške 600 eur pre Potravinovú banku Slovenska na úhradu prevádzkových
nákladov na činnosť v roku 2015,
h) schvaľuje dotáciu vo výške 800 eur pre Speed badmintonový klub Lipany na podporu činnosti
v roku 2015,
ch) schvaľuje kapitálovú dotáciu vo výške 25 000 eur pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Lipany na
úhradu nákladov na rekonštrukciu budovy na pastoračný dom v roku 2015 v súlade so žiadosťou
i) schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 eur pre Občianske združenie Pohodička na podporu organizácie
festivalu Pohodička v roku 2015,
j) schvaľuje dotáciu vo výške 4 030 eur pre Školský športový klub Stars na podporu činnosti
v oblasti florbalu v roku 2015,
k) schvaľuje dotáciu vo výške 1 800 eur pre Klub slovenských turistov Mladosť Odeva na podporu
rozvoja telesnej kultúry v oblasti turistiky v roku 2015,
l) poveruje prednostu úradu prerokovaním zmien v kritériách poskytovania dotácií a predloženia
rozpočtu žiadateľov v príslušných komisiách MsZ a prípravou aktualizácie VZN o podmienkach
poskytovania dotácií v meste Lipany.
IX.
Novela VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
Novelu predložila pracovníčka školského úradu Mgr. Sontágová. Návrh novely VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 22.12.2014, ku dňu spracovania
materiálov, t.j. 31.12.2014, nebola evidovaná žiadna pripomienka. Novela VZN reaguje na podpísanú
kolektívnu zmluvu na úrade vlády, ktorou sa garantuje zvýšenie platov pedagogických a odborných
zamestnancov o 5 % a zamestnancov štátnej a verejnej služby o 2,5 %. V podmienkach mesta sa
mzdový normatív v materských školách mení z pôvodného 1252,84€ na 1284,16€, v školskom klube
detí ZŠ Hviezdoslavova 1 sa normatív mení z 435,35€ na 451,58€ a v školskom klube detí ZŠ
Komenského 113 sa normatív mení z 445,79€ na 451,58€, v ZUŠ pri individuálnej forme sa normatív

mení z 677,60€ na 687,76€ a pri skupinovej forme vzdelávania z 358,60€ na 363,98€, v školských
jedálňach dochádza k úprave mzdového normatívu z 0,90€ na 0,92€.
K predloženej správe vystúpili:
PhDr. Urdová sa pýtala, či sa v školskej jedálni jedná o 1 vydané jedlo. Mgr. Sontágová to potvrdila.
Ďalej sa pýtala, či prevádzkové náklady školských jedální ostávajú nezmenené. Mgr. Sontágová
odpovedala, že úprava sa týka len mzdového normatívu. Ing. Majtner sa pýtal, prečo je rozdielny
normatív v ŠKD a po úprave majú obe školy normatív rovnaký. Mgr. Sontágová odpovedala, že počty
v ŠKD oboch škôl sa vyrovnali, preto je upravený normatív zhodný.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/IX.
schvaľuje novelu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lipany o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
X.
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského
zariadenia
Novelu predložila pracovníčka školského úradu Mgr. Sontágová. Návrh novely VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 22.12.2014, ku dňu spracovania
materiálov, t.j. 31.12.2014, nebola evidovaná žiadna pripomienka. Návrh novely VZN je predložený
z dôvodu reakcie na podpísanú kolektívnu zmluvu na úrade vlády, ktorá garantuje 5 % zvýšenie
platov pedagogických a odborných zamestnancov. Novelou sa mení výška dotácie, ktorú poskytne
mesto žiadateľovi na jedného klienta na jeden kalendárny rok zo 72 eur na 73,80 eur.
K predloženej správe vystúpili:
Poslanec Surgent sa pýtal na dôvod úpravy. Mgr. Sontágová odpovedala, že aj zamestnanci
neštátnych školských zariadení boli zahrnutí do kolektívnej zmluvy.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 11, proti 0, zdržal sa 1 (Surgent), MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/X.
schvaľuje novelu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lipany o určení výšky finančných
dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia.
VZN Mesta Lipany o školských obvodoch základných škôl
Novelu predložila pracovníčka školského úradu Mgr. Sontágová. Návrh novely VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 22.12.2014, ku dňu spracovania
materiálov, t.j. 31.12.2014, nebola evidovaná žiadna pripomienka. Novela VZN Mesta Lipany o
školských obvodoch základných škôl bola predložená, nakoľko sa v súlade s príslušnými zákonnými
ustanoveniami a po uzatvorení príslušných dohôd pristúpilo k rozšíreniu školských obvodov
základných škôl obciam Torysa a Kyjov. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov: „Obec určí svojím všeobecne
záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou.“
K predloženej správe vystúpili:
Poslankyňa Černická sa pýtala, či sa školský obvod týka len druhého stupňa. Mgr. Sontágová
odpovedala kladne, doplnila, že vzdelanie I. stupňa majú deti zabezpečené v obciach.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/XI.
schvaľuje novelu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lipany o školských obvodoch
základných škôl.
XI.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2014
Správu predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Turák. V sledovanom období vypracoval tri
stanoviská k rozpočtu, vykonal kontrolu prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov s následnou
kontrolou na ZŠ Hviezdoslavova 1, kontrolu vybranej účtovnej agendy, kontrolu záväzkov mesta vo
vzťahu k dodržiavaniu zákona o rozpočtových pravidlách, kontrolu plnenia uznesení MsZ, kontrolu
dodržiavania podmienok prijatia návratných zdrojov financovania. V ostatnej činnosti predložil MsZ
návrh plánu činnosti a správu o kontrolnej činnosti za príslušný polrok. Hlavný kontrolór je členom
Združenia hlavných kontrolórov Slovenska.
Po prerokovaní poslancami MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/XII.
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2014.
XII.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015
Hlavný kontrolór sa v pláne na I. polrok 2015 zameria na predloženie správy o kontrolnej
činnosti, o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014, kontrolu plnenia uznesení, kontrolu plnenia
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov pri vybranej kontrole, kontrolu čerpania
výdavkov vybraných položiek rozpočtu mesta v roku 2014, kontrolu dodržiavania podmienok pre
prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v aktuálnom znení, kontrolu plnenia vybraných položiek nedaňových príjmov za rok
2014, kontrolu hospodárenia v MŠ Kpt. Nálepku 19, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu za rok 2014, vypracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2015 a prípadné kontroly z vlastného podnetu či na základe uznesení MsZ.
K predloženej správe vystúpili:
Primátor uviedol, že v poslednom období rezonuje dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.
Požiadal hlavného kontrolóra, aby sa zameral na kontrolu postupu verejného obstarávania subjektov
s právnou subjektivitou za rok 2014 a metodickou pomocou pri postupe verejného obstarávania
subjektom s právnou subjektivitou v roku 2015.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/XIII.
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 a poveruje ho ich
vykonaním.
XIII.

XIV. Rôzne
1. Preplatenie dovolenky bývalému primátorovi
Dňa 04.12.2014 predložil bývalý primátor Ing. Eduard Vokál žiadosť o preplatenie
nevyčerpanej časti dovolenky za rok 2014. V súlade s § 2 Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miezd v znení noviel
rozhoduje o preplatení dovolenky mestské zastupiteľstvo. Podľa mzdových podkladov nevyčerpal do
04.12.2014 Ing. Eduard Vokál dovolenku v dĺžke 15 a pol dňa.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/XIV.1.
schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi Ing. Eduardovi Vokálovi v
počte 15 a pol dňa s úhradou vo výplate za mesiac december.
2. Úprava rozpočtu mesta
Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 schválený dňa 04.11.2014 vychádzal pri výnosoch daní
s odhadom podľa roku 2014 a rátal so sumou 2 490tis.eur. V čase schvaľovania mestského rozpočtu
neboli ešte známe východiská štátneho rozpočtu. Po zverejnení predpokladaných výnosov daní na
rok 2015 Ministerstvom financií SR je možné na základe základných ukazovateľov rátať so
zvýšenou sumou na výnosoch daní v príjmoch mesta a to o 190tis.eur. Vedúca ekonomického
oddelenia Ing. Tomašková navrhla do rozpočtu mesta zapojiť iba 140tis. eur, a tiež zapojiť do
rozpočtu nerozdelenú kapitálovú rezervu, aby v prípade neplnenia predpokladov výnosov
podielových daní nevznikol problém s financovaním plánovaných výdavkov. Návrh na zmenu
rozpočtu spočíva v tomto: Oproti schválenému rozpočtu dochádza na základe návrhu na rozdelenie
dotácii k zvýšeniu bežných výdavkov o sumu 11 000 eur a kapitálových výdavkov o sumu 25 000
eur. Schválením VZN o financovaní originálnych kompetencii v školstve dochádza k zvýšeniu
bežných výdavkov školstva o sumu cca 75 000 eur (presný výpočet zabezpečíme podľa jednotlivých
zariadení), zostatok pôjde do bežnej rezervy. Do kapitálovej rezervy sa zapojí 30 000 eur. Zvýšenie
bežných príjmov bude zabezpečené zvýšením výnosov podielových daní o sumu 140tis.eur.
Uvedené zmeny rozpočtu majú vplyv na zmenu bežného rozpočtu a to zvýšením na strane príjmov
ako aj na strane výdavkov a zmenu kapitálového rozpočtu na strane výdavkov. Na zmenu salda
rozpočtu, čo je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami úprava vplyv nemá,
dochádza ku zhodnému zvýšeniu celkových príjmov a celkových výdavkov o sumu 140tis.eur.
K predloženej správe vystúpili:
Ing. Majtner sa zaujímal o súlad v účtovníctve s poskytnutím kapitálovej dotácie. Ing. Tomašková
odpovedala, že kapitálový výdavok pre rímsko-katolícku cirkev je v súlade aj s odporúčaním MF SR
a tieto prostriedky budú použité na výstavbu pastoračného domu slúžiaceho občanom mesta. Ing.
Tejbus sa pýtal, či je možné posilniť bezpečnosť mesta. Primátor odpovedal, že sa v najbližšom

období treba zaoberať bezpečnosťou a stavom mestskej polície. Uviedol, že je možné využiť
prostriedky z rezervy alebo hľadať iné možnosti, potvrdil, že riešenie si bude určite vyžadovať úpravu
rozpočtu. Ing. Tomašková dodala, že viaceré položky sa nechali nepomenované a je možné
rozprávať o ich použití, taktiež je nepomenovaná kapitálová rezerva.
K predloženému návrhu úpravy rozpočtu dal svoje stanovisko hlavný kontrolór mesta Lipany. Bežný
rozpočet mesto zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, pričom bežný rozpočet mesta Lipany je
po úprave navrhnutý ako prebytkový vo výške 517025€. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako
vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, pri splnení
zákonných podmienok. Pri úprave rozpočtu mesta Lipany v kapitálovom rozpočte je naplánovaný
schodok vo výške – 1200780€. Celkové príjmy sú vo výške 9433210€, výdavky vo výške 9430815€,
výsledkom je prebytok 2395€. Pri úprave rozpočtu mesta Lipany boli dodržané podmienky
vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a zo Zásad rozpočtového procesu mesta Lipany.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/XIV.2
a) schvaľuje zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu,
Rozpočet po
Schválený na Návrh zmeny
zmene
Druh
Rekapitulácia
r.2015
r.2015
r.2015
Príjmy
1
1-bežný rozpočet
5 754 930
140 000
5 894 930
2
2-kapitálový rozpočet
2 608 030
0
2 608 030
3
3-finančné operácie
930 250
0
930 250
Spolu
Výdaje
1
1-bežný rozpočet
2
2-kapitálový rozpočet
3
3-finančné operácie

9 293 210

140 000

9 433 210

5 292 905
3 753 810
244 100

85 000
55 000
0

5 377 905
3 808 810
244 100

Spolu

9 290 815
140 000
9 430 815
Hospodársky výsledok s
FO
2 395
0
2 395
b) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k úprave rozpočtu.
3. Priemyselný park – Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
Dňa 26.11.2014 bola Mestu Lipany doručená žiadosť od firmy MEDICPRODUCT, a.s. o
ukončenie nájomnej zmluvy č. 4706/2014 dohodou. Firma svoju žiadosť odôvodňuje tým, že z
ekonomických dôvodov nedošlo k realizácii projektu vybudovania nového výrobného
farmaceutického podniku na výrobu liekov a ani k začatiu užívania predmetu nájmu. Nakoľko nedošlo
k odovzdaniu predmetu nájmu do užívania, nedošlo ani k začatiu platenia nájmu. Firma týmto mestu
nedlhuje žiadne nájomné. Mestu toto rozhodnutie neovplyvní ani plnenie indikátorov za priemyselný
park. Týmto rozhodnutím sa parcela uvoľní pre prípadného ďalšieho investora.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 2/2015/XIV.3
schvaľuje Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy č. 4706/2014 medzi Mestom Lipany a Medicproduct
a.s.
Interpelácie poslancov
Poslanec Surgent požiadal v rámci zimnej údržby o odhŕňanie snehu na uliciach s domami na
jednej strane na voľnú plochu, nie obyvateľom pred bránky. Primátor prisľúbil, že sa porozpráva
s poskytovateľom služby o zavedenie opačného smeru na takýchto uliciach. Ing. Reištetter sa pýtal
na dobu trvania zmluvy so súčasným dodávateľom zimnej údržby. Primátor odpovedal, že posledné
tri roky sa do súťaže zapája už len firma pána Kaščáka. Ing. Reištetter sa pýtal, či zimná údržba
bude predmetom rozšírenej činnosti technických služieb. Primátor odpovedal, že rozšírenie činnosti
technických služieb bude predmetom ďalších rokovaní. Ing. Majtner pochválil tohoročnú údržbu,
nezaznamenal žiadne nedostatky vo svojom okolí.
Poslankyňa Černická požiadala o osvetlenie prechodu pre chodcov medzi zmrzlinovým
XV.

stánkom a prvým bytovým domom na námestí. Poslanec Babjak odpovedal, že osvetlenie je možné
sfunkčniť.
Ing. Reištetter sa pýtal, či je možné umiestniť spomaľovací pruh pri vstupe do obytnej zóny na
Rovinkách. Primátor odpovedal, že v komisii pre výstavbu je členom pracovník dopravného
inšpektorátu JUDr. Pella, zaradia to do komisie. Poslanec Kandráč doplnil, že už dlhší čas je tam
značená obytná zóna a napriek tomu sa tam nedodržiava rýchlosť. Navrhol kontroly políciou.
Primátor prisľúbil, že zistí možnosti riešenia problému.
Ing. Kožuško poukázal na problém s nerešpektovaním vyhradených parkovacích miest na
ulici Pod kopaninou. Ing. Terifaj odpovedal, že majiteľ takto zaparkovaného auta sa dopúšťa
priestupku. V kompetencii polície je možné dať upozornenie alebo pokutu. Ing. Majtner a Ing. Terifaj
zhodne doplnili, že parkovacie miesta v danej lokalite sú na spodnej hranici štandardných rozmerov.
Problém pri parkovaní vzniká vtedy, keď vedľa seba zaparkuje viacero väčších áut, napr. typu
dodávky a vtedy nie zámerne dôjde k nedodržaniu značenia.
XVI.

Záver
Primátor ukončil zasadnutie o 18.00 hodine.
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