ZÁPISNICA
z IV. zasadania Mestského zastupiteľstva v Lipanoch zo dňa 24.01.2019
I.
Úvod
IV. zasadanie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Vladimír Jánošík.
Prítomní: Anna Černická, Peter Fedák, Peter Kandráč, Jozef Kanuščák, Ján Kocúrko, Ing.
Stanislav Reištetter, Ing. Peter Tejbus, PhDr. Viera Urdová, Mgr. Ľudmila Verešpejová.
Ospravedlnení: Vladimír Babjak, Ing. Miloš Kožuško.
Do návrhovej komisie boli určení poslanci: Jozef Kanuščák, Ing. Stanislav Reištetter a Ján
Kocúrko.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Ľudmila Verešpejová a Anna Černická.
Zapisovateľka: Katarína Dulinová.
Navrhovaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva:
I. Úvod
II. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva
III. Novela VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej
umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej materskej školy a neštátneho
školského zariadenia
IV. Novela VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany
V. Cenník v školských jedálňach
VI. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Mestskej školskej rady
VII. Nakladanie s majetkom mesta
VIII. I. úprava rozpočtu mesta
IX. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
X. Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lipanoch
XI. Rôzne
XII. Interpelácie poslancov
XIII. Záver
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/I.a)
a) schvaľuje program zasadnutia MsZ.
Primátor sa opýtal poslancov, či súhlasia s doplnením bodu 5. Predaj pozemku
do Nakladania s majetkom mesta, Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu a Podnetu
na obstarávanie zmeny územného plánu mesta Lipany ÚPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2019,
zmena č.1 do bodu Rôzne.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/I.b)
b) schvaľuje doplnenie programu rokovania.
O činnosti mestskej rady informovala viceprimátorka PhDr. Viera Urdová. Na 2. zasadaní
dňa 17.1. členovia prerokovali program dnešného zasadania MsZ, rada prerokovala žiadosti
o dotácie z rozpočtu mesta a primátor podal správu o plánovanom pracovnom stretnutí so
Slovenskou poštou.
Informáciu o plnení uznesení MsZ podal hlavný kontrolór Ing. Turák. Uznesenie
3/2018/IV. Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany – žiadosť
predložená, V. Nájom mestských bytov – splnené. Uznesenie č. 50/2018/II. Financovanie
projektov 1. Schválenie financovania projektu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku, Lipany“ –
prebieha, žiadosť predložená, 2. Schválenie financovania projektu „Komunikácie – rómska
osada Za traťou Lipany“ – prebieha, žiadosť predložená. Uznesenie č. 49/2018/IV. Nakladanie

s majetkom mesta 5. Zmluva o zriadení vecného bremena – splnené, 6. Schválenie
financovania projektu „WIFI pre Lipany“ – prebieha, X. Úprava rozpočtu mesta 2. Zapojenie
dotácie na výmenu umelého trávnika do rozpočtu v roku 2018 – prebieha. Uznesenie č.
48/2018/VII. Nakladanie s majetkom mesta 1. Zmluva o zriadení vecného bremena – prebieha.
Uznesenie č. 47/2018/II. Schválenie financovania projektu „Vybudovanie kovových prístreškov
na drevo v rómskej komunite v lokalite Za traťou“ – projekt schválený. Uznesenie č. 45/2018/V.
Nakladanie s majetkom mesta 2. Zmluva o budúcej zmluve – prebieha, 4. Kúpa pozemkov 1.
prebieha, 5. Kúpa pozemkov - prebieha, VI. Budovanie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Lipany – splnené uznesením 3/2018. Uznesenie č. 44/2018/V. Rôzne 1.
Dohoda o finančnom vyrovnaní – IBV Pod hájom – 1. prebieha, 2. Kúpa pozemkov – prebieha.
Uznesenie 43/2018/II. Schválenie financovania projektu „Základná škola Hviezdoslavova 1,
Lipany – Úpravy vykurovania v telocvični“ – žiadosť neschválená. Uznesenie 42/2018/II.
Nakladanie s majetkom mesta 1. Predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
prebieha. Uznesenie č. 41/2018/II. Návrh na schválenie financovania projektu „Kompostáreň na
zhodnocovanie BRO v meste Lipany“ – odvolanie po zamietavom stanovisku. Uznesenie č.
40/2018/VIII. Nakladanie s majetkom mesta 3. Kúpa pozemkov – prebieha. Uznesenie č.
39/2018/III. Nakladanie s majetkom mesta 3. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a) – prebieha.
Uznesenie č. 38/2018/III. Nakladanie s majetkom mesta 4. Predaj majetku z dôvodu osobitného
zreteľa – a) prebieha, 5. Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry –
prebieha. Uznesenie č. 37/2017/V. Nakladanie s majetkom mesta 3. Zmluva o zriadení vecného
bremena – prebieha. Uznesenie č. 34/2017/V. Nakladanie s majetkom mesta 3. Návrh na
schválenie financovania projektu „Rozšírenie vodovodnej siete v meste Lipany“ – zamietnuté po
odvolaní. Uznesenie 32/2017/III. Rôzne 1. prebieha. Uznesenie č. 28/2017/IX. Nakladanie
s majetkom mesta 5. Kúpa pozemkov – prebieha. Uznesenie 22/2016/V. Nakladanie s majetkom
mesta 3. Predaj pozemkov mesta z dôvodu osobitného zreteľa – prebieha. Uznesenie č.
21/2013/VI. Informácia o stave projektov podporovaných z fondov b) prebieha, č. 21/2013/VI.c)
prebieha súdne konanie.
O činnosti úradu a služobných cestách informoval primátor mesta Ing. Jánošík. Dňa 10.1.
sa zúčastnil na Rade nízko rozvinutých okresov, na ktorej plánovali aktivity na budúci rok, 17.1.
bolo zasadnutie MsR, 16.1. účasť na zasadnutí Dopravnej komisie PSK k opravám ciest, 16. –
17.1. účasť na výjazdovom rokovaní vlády v Snine a v Levoči. Na týchto zasadnutiach
absolvoval rokovanie so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy k problematike Slovenskej
pošty v Lipanoch, a k dotácii pre priemyselný park v Lipanoch v hodnote 50 tis. eur na úpravu
terénu ostávajúcej voľnej plochy. Dňa 21.1. sa prednosta úradu zúčastnil výberového konania
na pozíciu TSP, 22.1. zasadnutie poslaneckého klubu VÚC. Poslanec Kanuščák informoval
o účasti na zasadnutí komisie regionálneho rozvoja PSK, kde prerokovali možnosti uchádzania
sa o dotácie PSK. Najbližšie kolá, do ktorých by sa mohlo mesto zapojiť sú 30.3. a 30.6.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/I.c)-e)
c) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
d) berie na vedomie informáciu o zasadnutí mestskej rady,
e) berie na vedomie informáciu o činnosti úradu a služobných cestách.
II.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
O všeobecne záväznom nariadení informovala pracovníčka školského úradu Ing.
Lukáčová. Návrh na VZN bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom predpísanú dobu
a neboli k nemu evidované pripomienky. Financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva v meste Lipany sa mení z dôvodu účinnosti zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 01.01.2019. Uvedenou novelizáciou
dochádza k výrazným zmenám v systéme odmeňovania. V materských školách Námestie sv.
Martina 80 a Kpt. Nálepku 7 došlo v školskom roku 2018/2019 oproti školskému roku 2017/2018
k poklesu počtu prijatých detí (zo 125 na 115) vzhľadom k nutnosti dodržania prevádzkových
poriadkov v týchto školských zariadeniach.
Počet pedagogických zamestnancov
a nepedagogických zamestnancov sa nemenil. MŠ Kpt. Nálepku 19 neeviduje oproti školskému
2017/2018 žiadne zmeny ani v počte detí ani v počte zamestnancov. Napriek uvedenému
zníženiu počtu detí sa počet tried v uvedených MŠ nemenil. Pri úprave finančných prostriedkov
na mzdy preto bolo potrebné prihliadať aj na túto skutočnosť. Súčasná výška mzdového
normatívu na dieťa v MŠ Námestie sv. Martina 80 a Kpt. Nálepku 7 činí 1595 € a v MŠ Kpt.
Nálepku 19 1243 €. Výška prevádzkového normatívu je rovnaká, a to 149,37 €. Okrem týchto
prostriedkov sú MŠ financované aj z príspevkov zákonných zástupcov detí, ktorých výška je
stanovená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany. Celková potreba finančných
prostriedkov na mzdy pre rok 2019 bola vyčíslená pracovníčkou mzdového referátu mesta
Lipany. Výška mzdového normatívu sa preto mení z 1595 € na 1980 € pre MŠ Námestie sv.
Martina 80 a MŠ Kpt. Nálepku 7 a pre MŠ Kpt. Nálepku 19 z 1243 € na 1460 €. Výška
prevádzkového normatívu pre rok 2019 bola stanovená na 150 €. Prevádzkový normatív sa
nemenil od roku 2009. V školskom roku 2018/2019 Školský klub detí pri ZŠ Hviezdoslavova 1
má 4 oddelenia a 103 žiakov a ŠKD pri ZŠ Komenského má 6 oddelení a 168 žiakov. Celkovo
počet žiakov v ŠKD oproti školskému roku 2017/2018 vzrástol o 41 žiakov. Súčasný normatív na
žiaka v ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1 je vyšší ako na žiaka v ŠKD pri ZŠ Komenského 113
z dôvodu nižšieho počtu žiakov v ŠKD a nutnosti pokrytia mzdových potrieb. Okrem týchto
prostriedkov sú ŠKD financované aj z príspevkov zákonných zástupcov žiakov, ktorých výška je
stanovená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany. Na základe údajov poskytnutých
ekonomickým pracovníkom škôl pri súčasnom normatíve dochádza každoročne v rámci ŠKD pri
ZŠ Hviezdoslavova 1 k istému deficitu finančných prostriedkov určených na mzdy a v rámci ŠKD
pri ZŠ Komenského 113 k prebytku finančných prostriedkov určených na mzdy. Po vyčíslení
reálnej potreby mzdových prostriedkov pre kalendárny rok 2019 sa úpravou normatívu mesto
Lipany vyhne tvorbe deficitu či prebytku zo strán jednotlivých ŠKD. Z uvedeného dôvodu sa
mení normatív na žiaka v ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1 zo 650 € na 750 € a pri ZŠ
Komenského 113 zo 600 € na 575 €. ŠKD pri ZŠ Komenského 113 pri danom počte žiakov aj pri
znížení normatívu pokryje svoje finančné potreby. V Základnej umeleckej škole v Lipanoch došlo
v školskom roku 2018/2019 oproti školskému roku 2017/2018 k nárastu počtu žiakov. Súčasná
výška normatívu na žiaka pre individuálnu formu vzdelávania je vo výške 810 € (638 žiakov)
a pre skupinovú formu vzdelávania vo výške 420 € (330 žiakov). Okrem týchto prostriedkov má
škola príjem aj z príspevkov zákonných zástupcov žiakov, ktorých výška je stanovená
Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany. Navrhovaný normatív je porovnateľný
s normatívmi miest s približným počtom obyvateľov. Výška normatívu pre individuálnu formu
vzdelávania sa mení z 810 € na 945 € a pre skupinovú formu vzdelávania zo 420 € na 320 €.
Súčasný mzdový normatív pre zariadenia školského stravovania je 1,15 € a prevádzkový
normatív 0,12 €. Celkový príjem týchto školských zariadení sa odvíja od počtu vydaných jedál.
Prevádzkový normatív sa nemenil od roku 2009. V súčasnom normatíve teda nie je zohľadnený
žiaden nárast cien energií a cien dlhodobo prevádzkovaných či nových služieb od daného
obdobia a ani potreba školských jedální inovovať svoje zastarané zariadenia. V rámci
financovania centier voľného času nenastáva žiadna zmena v rámci výšky stanoveného
normatívu. Normatív zostáva na pôvodnej výške 32 € na žiaka ročne. Navýšenie pre rozpočet
v roku 2019 je spôsobené len celkovým zvýšením počtu žiakov v centrách voľného času od
septembra 2018 a to o 18 žiakov. Zmena nastáva v detailnejšom prepracovaní tejto časti

všeobecne záväzného nariadenia a to najmä vo vzťahu k poskytovaniu týchto finančných
prostriedkov pre centrá voľného času mimo mesta Lipany. Spresnili sa podmienky, ktoré musia
zriaďovatelia škôl/centier voľného času dodržať, ak chcú získať finančné prostriedky na
spolufinancovanie svojich centier voľného času. Všeobecne záväzné nariadenie sa mení aj
z dôvodu potreby úpravy formulácií a opráv nepresností v platnom všeobecne záväznom
nariadení resp. v znení jeho neskorších noviel. Množstvo noviel platného všeobecne záväzného
nariadenia spôsobuje neprehľadnosť v odvolávaní sa v rámci záverečných ustanovení pri
zmenách daného všeobecne záväzného nariadenia. Z tohto dôvodu sa nenavrhuje len novela
tohto všeobecne záväzného nariadenia, ale zrušenie doteraz účinného všeobecne záväzného
nariadenia a vydanie nového všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Diskusia:
Ing. Tejbus sa pýtal, či s týmto návrhom súhlasili riaditelia škôl a či je možné očakávať zvýšený
podiel daní. Ing. Lukáčová odpovedala, že návrh VZN bol s riaditeľmi prerokovaný
a odsúhlasený, v podielových daniach sa táto položka bude musieť nájsť. Ing. Tejbus povedal,
že VZN vychádza z údajov minulého roka a neráta s nárastom vydaných jedál od septembra.
Primátor mesta odpovedal, že sa očakáva len mierny nárast stravníkov. Primátor pochválil
prípravu VZN a upozornil poslancov na novú formu prijímania VZN. Ing. Turák vysvetlil, že
uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov a nariadenia 3/5
väčšinou. Okrem toho primátor mesta nemá možnosť odmietnuť podpísanie VZN tak, ako
u bežného uznesenia.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0,
MsZ v Lipanoch podľa § 4, § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
sa uznáša na VZN č. 1/2019/IV o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva.
III.
Novela VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej
umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej materskej školy a neštátneho
školského zariadenia
Návrh novely VZN bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom predpísanú dobu
a neboli k nemu evidované pripomienky. Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje
na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. Podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm.
j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Lipany poskytne na dieťa a
žiaka neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia finančné prostriedky vo výške 88 % zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Všeobecne záväzným nariadením bol mzdový normatív pre
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany stanovený na 1980,00 €, z toho 88 %
predstavuje sumu 1742,40 €. Prevádzkový normatív pre materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Lipany bol stanovený na 150,00 €, z toho 88 % predstavuje sumu 132,00 €.
Diskusia:
Primátor mesta privítal hostí, zástupcov zo Súkromnej MŠ Julinka v Lipanoch manželov
Vrabľových. Ing. Reištetter sa pýtal, koľko majú v zariadení detí. Pani Vrabľová odpovedala, že
na prízemí sú detské jasle s počtom 10 detí a na poschodí je materská škola s 12 deťmi.
V detských jasliach je momentálne jedno miesto voľné. Vo vlastnej kuchyni varia vlastnú stravu.
Poslankyňa Černická sa zaujímala o možnosť preradenia detí z jaslí do škôlky. Pani Vrabľová
odpovedala, že preradenie je na rozhodnutí rodičov. V materskej škole sú však momentálne
obsadené všetky miesta.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0,

MsZ v Lipanoch podľa § 4, § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
sa uznáša na novele VZN č. 2/2019/IV o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi neštátnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej materskej školy
a neštátneho školského zariadenia.
IV.
Novela VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany
Návrh novely VZN bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom predpísanú dobu
a neboli k nemu evidované pripomienky. Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje
na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (neuhrádzanie príspevku na nákup potravín zákonným zástupcom dieťaťa
v poslednom ročníku materskej školy) a na potrebu prechodu do 2. finančného pásma z dôvodu
nemožnosti dodržať odporúčané výživové dávky stanovené materiálno-spotrebnými normami
a receptúrami pri cenách potravinových komodít na trhu a finančných podmienkach stanovených
1. finančným pásmom. Finančné pásma pre školské stravovanie sú stanovené Ministerstvom
školstva SR, na základe ktorých zriaďovatelia všeobecne záväzným nariadením stanovujú výšku
príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Posledná zmena v rámci stanovenia finančného
pásma prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia bola realizovaná v roku 2011, kedy
bolo aktualizované aj stanovenie finančných pásiem samotným Ministerstvom školstva SR. Od
daného obdobia vzrástli ceny nakupovaných potravín. Štatistický úrad len v rámci vývoja cien
potravín a nealkoholických nápojov uvádza za posledné dva roky nárast cca o 9 %.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0,
MsZ v Lipanoch podľa § 4, § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
sa uznáša na novele VZN č. 3/2019/IV o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany.
Cenník v školských jedálňach
V súvislosti s prijatím novely Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných
úhrad v školách a školských zariadeniach v meste Lipany a po prehodnotení stravnej jednotky
vydáva mesto Lipany pre školské jedálne a výdajné školské jedálne v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta cenník. Výška stravnej jednotky pre zamestnancov školstva je 2,58 €, cudzích
stravníkov vo veku do 3 rokov 1,31 €, od 3 do 6 rokov 1,35 €, od 6 do 10 rokov 1,41 €, od 10 do
15 rokov 1,50 €, od 15 do 18 rokov 1,55 €, dospelí 2,68 €, dôchodcovia – bývalí zamestnanci
škôl a školských zariadení 1,95 €.
Diskusia:
Ing. Tejbus sa pýtal, či zvýšené prostriedky pre školské jedálne sa vrátia do rozpočtu mesta. Ing.
Tomašková odpovedala, že sa vrátia školským jedálňam. Ing. Tomašková doplnila informáciu,
že cudzí stravníci to nie sú jednotlivci spomedzi občanov, ale napr. klienti rehabilitačného
strediska, žiaci účastní na súťažiach v meste a pod. Poslanec Kanuščák povedal, že niektorí
zamestnanci škôl by uvítali stravné lístky. PhDr. Urdová vysvetlila, že toto riešenie je
ekonomicky nevýhodné pre obe strany.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019II.
berie na vedomie zmenu Cenníka v školských jedálňach od 01.03.2019.
V.

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Mestskej školskej rady
Z dôvodu skončenia funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy (§ 24 ods. 16
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je potrebné delegovať do Mestskej
VI.

školskej rady v Lipanoch dvoch zástupcov za zriaďovateľa (§ 25 ods. 9 uvedeného zákona).
Doterajší zástupcovia za zriaďovateľa Mgr. Emil Jacko a Ing. Stanislav Reištetter majú naďalej
záujem pracovať v Mestskej školskej rade.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 8, proti 0, zdržal sa 1, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/III.
deleguje do Mestskej školskej rady v Lipanoch Mgr. Emila Jacka a Ing. Stanislava Reištettera.
VII.

Nakladanie s majetkom mesta
1. Nájom pozemku v Priemyselnom parku Za traťou
Primátor mesta povedal, že Mesto Lipany eviduje 5 žiadostí o nájom pozemku
v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch. Žiadateľmi sú: artluk plus, s.r.o. zo Sabinova, ktorá
žiada o nájom pozemku o výmere 5000 m2 na pivovar, kde plánuje vytvoriť 5-12 pracovných
miest, THOMASO, s.r.o. zo Sabinova, ktorá žiada o nájom pozemku o výmere 5000 m2 na
pivovar, kde plánuje vytvoriť 5-12 pracovných miest, Bartkov, s.r.o. z Rožkovian, ktorá žiada
o nájom pozemku o výmere 8000 m2 na halu pre výrobu oceľových konštrukcií, kde plánuje
vytvoriť 10 pracovných miest, SEKAS-Install, s.r.o. z Lipian, ktorá žiada o nájom p.č. 744/15
v priemyselnom parku na halu pre elektroinštalačnú činnosť v oblasti automatizácie výroby.
V horizonte 2 rokov plánuje vytvoriť 50 pracovných miest, v horizonte ďalších piatich rokov
približne 150 pracovných miest, MSK Matec Slovakia, s.r.o. z Lipian, ktorá žiada o rezerváciu
pozemku 752/19 v priemyselnom parku. Hlavnou činnosťou je výroba kabín vodiča pre rôzne
stroje. V horizonte dvoch rokov plánuje postupne vytvoriť od 50 do 125 pracovných miest.
Spoločnosť SEKAS-Install je dcérskou spoločnosťou úspešnej nemeckej firmy BBS Automation
GmbH, ktorá potrebuje pre výrobu rozšíriť výrobné priestory. Spoločnosť MSK Matec Slovakia,
žiada o rezerváciu pozemku z dôvodu, že sa prostredníctvom agentúry SARIO uchádza
o investičnú pomoc na Ministerstve hospodárstva SR, plánuje expandovať a už teraz
spolupracuje s firmami v okolí: BT-FORM (Lipany), Team Industries (Lipany), Eurokov (Orlov) a
DRC (Prešov). Komisia finančná a pre správu majetku sa tým zaoberala na svojom zasadnutí
dňa 15.01.2019 a odporučila MsZ schváliť nájom pre SEKAS-Install s.r.o. a rezervovať pozemok
pre MSK Matec Slovakia s.r.o.
Diskusia:
Poslanec Kandráč sa pýtal na dobu rezervácie parcely. Primátor odpovedal, že v žiadosti uviedli
pol ročnú lehotu. PhDr. Križalkovič povedal, že v blízkosti parku sú ešte určité možnosti na jeho
rozšírenie. Primátor pristúpil k mape a názorne ukázal. Poslanec Kandráč sa pýtal, či je možné
vypovedať zmluvy o nájme. Primátor povedal, že bezdôvodne určite nie. Poslanci Ing. Tejbus
a Ing. Reištetter pochválili súčasný záujem o park.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/IV.1.
a) schvaľuje Nájomnú zmluvu uzavretú medzi Mestom Lipany, Krivianska 1, Lipany
a SEKAS-Install s.r.o., Mlynská 20, Lipany,
b) súhlasí s rezerváciou parcely C-KN 752/19, zastavené plochy a nádvoria o výmere 16042
m2 v Priemyselnom parku Za traťou do termínu: 08/2019 pre MSK Matec Slovakia s.r.o., Kpt.
Nálepku 2, Lipany.
2. Kúpa pozemku
O kúpe pozemku informoval projektový manažér PhDr. Križalkovič. V súvislosti
s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pre hromadnú bytovú výstavbu v lokalite Šejba
a v záujme dodržania a naplnenia Memoranda o vzájomnej spolupráci a jeho dodatkom č.1
medzi mestom Lipany a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Lipany na návrh komisie finančnej
a pre správu majetku odporučila zastupiteľstvu kúpiť pozemok od p. Jakuba Šurinu, občana
Švajčiarska, ktorý zdedil majetok po starých rodičoch. Ide o pozemok vedený na LV č. 2685,
E-KN, p.č. 463, orná pôda o výmere 10381 m² v podiele 1/3 čo činí 3460,7 m². Cena, vzhľadom

na to, že vo Švajčiarsku bude z toho platiť daň z príjmu, bola doporučená na hodnotu 15,00
EUR/m².
Diskusia:
Poslankyňa Černická sa pýtala, v ktorej časti je predmetný pozemok. PhDr. Križalkovič povedal,
že je to štvrtý pozemok od cirkevného pozemku. Ing. Tejbus sa pýtal, či nemusí ponúknuť predaj
najprv spolu podielnikom. PhDr. Križalkovič povedal, že mesto je spolu podielnik a prejavilo
záujem o podiel. Ing. Tejbus povedal, že ak teraz kúpi mesto za 15 €/m2 zmení tým cenovú
politiku v meste. Primátor odpovedal, že táto cena je len pre platiteľa dane v zahraničí.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/IV.2.
schvaľuje kúpu pozemku za 15,00 EUR/m² v k.ú. Lipany vedeného v reg. E-KN na LV 2685 p.č.
463 o výmere 10381 m² - orná pôda od: Jakub Šurina, rod. Šurina, bytom Bottmingerstrasse
110, 4102 Binningen, Švajčiarsko pod B10 v podiele 120/360 /3460,7 m²/.
3. Zámer predaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemkov predložil PhDr. Križalkovič, projektový manažér. V súvislosti
s prípravou predaja pozemkov v IBV Pod hájom mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady
predaja, ktoré okrem iného umožňujú vlastníkom či spoluvlastníkom pozemkov, ktorí predali
v minulosti mestu pozemky na IBV za všeobecne schválených podmienok v rozsahu najmenej
700 m² osobne alebo v spoluvlastníctve s rodinou, požiadať prednostne o kúpu pozemku
v zmysle schválených zásad. Doteraz toto využilo 10 žiadateľov, ktorým v roku 2018 bol
schválený prevod stavebného pozemku. K nim sa ešte pripojila p. Gabriela Nemergutová, ktorá
tiež splnila podmienky na prevod v uvedenej forme. Komisia pre správu majetku odporučila
žiadosti vyhovieť a predať jej pozemok spôsobom hodným osobitného zreteľa v zmysle
schválených zásad.
Diskusia:
Poslanec Kanuščák sa pýtal, či mesto vie ešte o nejakých ďalších pôvodných neuspokojených
žiadateľoch. PhDr. Križalkovič odpovedal, že nemá takú vedomosť.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/IV.3.
schvaľuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9,
ods. 2 písm. a./ zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí p. Gabriele Nemergutovej bytom 082
71 Lipany, Kollárova 44, p.č. 1194/71 o výmere 731 m² - záhrada.
4. Schválenie financovania projektu „Vybudovanie stojísk na umiestnenie
zberných nádob na zmesový komunálny odpad“
Materiál predložila Ing. Urdová, projektová manažérka. Mestu Lipany ako úspešnému
žiadateľovi o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na vybudovanie, resp.
dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, bol schválený projekt
s názvom „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad“.
Dňa 20.06.2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP v celkovej výške 23055,78 EUR s 5%
spolufinancovaním mesta v sume 1152,79 EUR. Celková výška oprávnených výdavkov na
stavebné práce predstavuje sumu 15750,00 EUR. Mesto Lipany vyhlásilo verejné obstarávanie
na stavebné práce. Najnižšia cena za vykonanie diela predstavuje sumu 25568,24 EUR. Rozdiel
medzi oprávnenými výdavkami na stavebné práce a najnižšou cenou t. j. 9818,24 EUR
predstavuje neoprávnené výdavky projektu.
Diskusia:
Ing. Reištetter sa utvrdil, či budú stojiská v osade aj komunitnom centre. Primátor potvrdil. Ing.
Tejbus dodal, že budú tri. Ing. Reištetter sa pýtal, kto bude platiť za likvidáciu. Primátor
odpovedal, že zatiaľ to robí mesto a doplnil, že obyvateľov danej lokality treba poľudštiť
a prostredie skultúrniť. Poslanec Kandráč sa pýtal, či bude možné flexibilne vynášať tieto

objemné kontajnery. Poslanec Kanuščák sa pýtal na separovaný zber v osade. Primátor
odpovedal, že je potrebné obyvateľov z osady najprv naučiť hádzať odpadky do kontajnera
a následne separovať. Ing. Tejbus sa pýtal, či je aj iná výzva v danej oblasti. Primátor povedal,
že momentálne nie.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/IV.4.
schvaľuje spolufinancovanie projektu „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na
zmesový komunálny odpad“ zo strany mesta vo výške neoprávnených výdavkov t. j. 9 818,24
EUR.
5. Predaj pozemku
Materiál predložil projektový manažér PhDr. Križalkovič. Mestské zastupiteľstvo
v Lipanoch dňa 30.1.2018 na svojom zasadaní schválilo prevod nehnuteľného majetku
/pozemky a stavebné objekty/ v prospech SR, v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica v súvislosti
s ukončením projektu „Úprava verejných plôch a priestranstiev - vodného toku a vybudovanie
vodnej plochy Lipany“. Pri realizácii projektu bola medzi Mestom Lipany a SVP, š.p. v roku 2008
podpísaná nájomná zmluva, ktorá predpokladala, že po splnení zákonných podmienok bude
stavba odovzdaná správcovi vodných stavieb v SR za cenu 33,19 EUR. V priebehu roka 2018
prebehlo niekoľko rokovaní zástupcov zainteresovaných strán, na ktorých boli odovzdané všetky
relevantné doklady a podklady tak, aby sa prevod mohol uskutočniť. Vzhľadom aj na
ekonomické aspekty celého procesu a hlavne vyradzovania a zaradzovania majetku do
vlastníctva bolo dohodnuté, že pôvodné uznesenie zrušíme a prijmeme nové, ktoré bude
korešpondovať s pôvodnými zmluvami a zároveň zabezpečí zákonný prevod majetku. Z dôvodu
osobitného zreteľa mesto predá kúpnou zmluvou pozemok, na ktorej je vybudovaný polder za
cenu 33,19 EUR a ostatné stavebné objekty budú predmetom samostatného protokolu
o odovzdaní a prevzatí stavby. Tým sa celý proces zavŕši a SVP, š.p. preberie do odbornej
správy uvedený úsek Kamenického potoka.
Diskusia:
Ing. Reištetter sa pýtal, či SVP sa bude starať o majetok. PhDr. Križalkovič odpovedal, že áno,
to je úloha správcu. Ing. Tejbus sa pýtal, či do správy patrí úsek od poldra smerom ku Kamenici.
PhDr. Križalkovič uviedol, že sa jedná o dielo so všetkými stavebnými objektami. Miestna
organizácia slovenského rybárskeho zväzu bude so správcom rokovať o spolupráci. Poslankyňa
Černická povedala, že na športovej komisii sa zaoberali umiestnením ihriska na Rovinkách, či to
bude možné. PhDr. Križalkovič odpovedal, že je brehová čiara, za ktorou je možné realizovať
ihrisko.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/IV.5.
a) ruší uznesenie MsZ v Lipanoch č. 38/2018/III/4 zo dňa 30.1.2018,
b) schvaľuje spôsob a zámer prevodu vlastníctva majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. a./ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvodom osobitného
zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou Úprava verejných plôch
a priestranstiev - vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany v súlade s nájomnou
zmluvou č. D1/18/412/GR/08/41 zo dňa 2.4.2008. Mesto na základe tejto kúpnej zmluvy
predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva SR a do operatívnej správy
SVP, š.p., Banská Štiavnica pozemkovú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Lipany, obec
Lipany, okres Sabinov pozemok registra C-KN, p.č. 1419/18, druh pozemku vodná plocha
s výmerou 22496 m2, zapísaná na LV 1375 v kúpnej cene 33,19 Eur. Prevod vlastníckeho práva
a odovzdanie správy k stavebným objektom, ktoré sú umiestnené na predmetnej parcele, bude
predmetom samostatného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.
VIII.

I. úprava rozpočtu mesta

O úprave rozpočtu informovala vedúca ekonomického oddelenia Ing. Tomašková. Táto
úprava bola zameraná predovšetkým na zapracovanie položiek, ktoré boli presunuté z minulého
roka na realizáciu do nového roka a tiež na zapracovanie nových úspešných projektových
zámerov.
K úprave predložil stanovisko hlavný kontrolór mesta Ing. Turák. Vo svojom stanovisku
konštatuje schodok vo výške 2 001 307 €, pričom sa očakáva prebytok v rámci bežného
rozpočtu 558 721 € a schodok kapitálového rozpočtu – 2 560 028 €. Kladný rozdiel finančných
operácií vo výške 2 001 307 € je možné použiť na krytie schodku rozpočtu. Zmeny, vyplývajúce
z navrhovanej úpravy rozpočtu sa vykonajú aj vo výdavkoch jednotlivých programov v rámci
programového rozpočtu mesta Lipany.
Diskusia:
Ing. Tejbus položil viacero otázok k vysvetleniu položiek v úprave. Z odpovedí Ing. Tomaškovej
sa poslanci dozvedeli, že do úpravy sú zapracované prostriedky na rekonštrukciu komunitného
centra, ktorá ráta so základným vnútorným vybavením, že prostriedky za realizovanú cyklotrasu
do Kamenice boli pripísané na účet mesta a projekt bol aj administratívne ukončený, že väčšina
prostriedkov z úveru bola presunutá na investície do tohto roka, prostriedky na monitorovaciu
vežu sú zapracované do realizácie tohto roka. Vo finále je položenie umelého trávnika na
štadióne. Primátor mesta doplnil, že z veže na Balažke boli v projekte vynechané dve
poschodia, ostane len jedno vyhliadkové miesto a schody, čím sa znížia náklady a ostane
zachovaná výška veže. Poslanec Kanuščák povedal, že na parkovisku pri Troji parkujú
predovšetkým zamestnanci Team Industries a nevyriešil sa problém parkovania pre materskú
školu. Primátor potvrdil, že sa mu dostala táto informácia. Poslanec Kanuščák sa pýtal, či boli
mestu zaplatené tretinové podiely. Primátor odpovedal, že zjednotiť sa pre spoločnú vec je
jednoduché, zložitejšie je následné delenie majetku. Návrhom by mohla byť zámena za iné dielo
alebo nájom. Ing. Tomašková povedala, že o nájme a jeho dĺžke rozhodnú poslanci. Prednosta
úradu doplnil, že sa jedná o 15 parkovacích miest.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/V.
schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2019
a) celkové príjmy v objeme 11 376 768 eur so záväznými ukazovateľmi podľa uvedenej EK
1.zmena
Ekonomická klasifikácia
Schv. 2019
100-daňové príjmy
4 111 500
4 111 500
200-nedaňové príjmy
1 447 660
1 447 660
300-granty a transfery
2 994 900
3 423 676
400-náhrady
522 050
640 477
500-prijaté úvery
1 000 000
1 753 455
Príjmy spolu
10 076 110
11 753 455
V tom
• bežné príjmy
8 102 713 eur
• kapitálové príjmy
880 123 eur
• príjmové FO
2 393 932 eur
b) celkových výdavkov so záväznými ukazovateľmi v programovej štruktúre podľa EK v objeme
11 376 768 eur
Program
1-Rozvoj mesta
1-Rozvoj mesta
2-Správa majetku
3-Bezpečnosť

Ekonomická klasifikácia
600
700
600
600

Schv. 2019
169 840
2 186 000
620 717
315 988

1.zmena
209 535
3 440 151
591 022
315 988

4-Administratíva,
samospráva, kontrola
4-Administratíva,
samospráva, kontrola
5-Sociálne služby
6-Životné prostredie
7-Propagácia a reklama
8-Kultúra a šport
9-Vzdelávanie

600
800
600
600
600
600
600
600-spolu
700-spolu
800-spolu
Výdavky spolu

727 455

727 455

392 625
576 095
512 265
26 420
236 670
4 312 035
7 497 485
2 186 000
392 625
10 076 110

392 625
576 095
512 265
26 420
4 348 542
7 543 992
3 440 151
392 625
11 376 768

V tom
1. bežné výdavky
7 543 992 eur
2. kapitálové výdavky 3 440 151 eur
3. výdavkové FO
392 625 eur
c) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k úprave rozpočtu mesta na rok
2019.
Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
Materiál predložila vedúca ekonomického oddelenia Ing. Tomašková. 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 Ing. Jozefína Tomašková na rokovanie MsZ zoznam
jednotlivých podaných žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2019. V rozpočte na rok 2019 je
schválený objem finančných prostriedkov na dotácie vo výške 70000 €. Celkový objem
požadovaných dotácií na rok 2019 je vo výške 142 360 eur. Na rozdelenie podľa schváleného
rozpočtu bola určená suma 70 000 eur. Po prehodnotení jednotlivých žiadosti bolo odporúčané
majetkovou komisiou poskytnúť 90 000 eur. Navýšenie navrhovanej sumy bude riešené úpravou
rozpočtu, kde suma 3 500 eur určená na nákup zvonov ako kapitálová dotácia bude presunutá
z kapitálovej rezervy a suma 16 500 eur na doplnenie prerozdelenej sumy bude presunutá
z bežnej rezervy.
Diskusia:
Poslanec Kanuščák odporučil informovať farára Rímsko-katolíckej cirkvi o možnosti uchádzania
sa o dotáciu na cirkevné diela z prostriedkov PSK. Ing. Tejbus sa pýtal, či niekto rozprával
s florbalistami. Primátor odpovedal, že na majetkovej komisii sa o tom rozprávali a odporučili
nenavýšiť dotáciu z dôvodu spoluúčasti na nákladoch. Poslanec Kandráč povedal, že
myšlienkou bolo, aby nemuseli florbalisti doplácať za dopravu.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/VI.
1) schvaľuje dotáciu vo výške 400 eur pre Občianske združenie Šachový klub Lipany na
Šachovú ligu v roku 2019,
2) schvaľuje dotáciu vo výške 30 000 eur pre Športový klub Odeva Lipany na financovanie
projektu „Spoločne za ďalší rozvoj futbalu v meste Liany“ v roku 2019,
3) schvaľuje dotáciu vo výške 10 000 eur pre Komunitnú nadáciu Modrá Torysa, Sládkovičova
11, Lipany na financovanie projektov v rámci Partnerského sociálneho programu v roku 2019,
IX.

4) schvaľuje dotáciu vo výške 950 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 2019,
5) 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 2019,
6) schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 eur pre Komunitnú nadáciu Modrá Torysa, Sládkovičova
11, Lipany na podporu činnosti nadácie v roku 2019,
7) schvaľuje dotáciu vo výške 600 eur pre Potravinovú banku Slovenska na podporu projektu
„Humanitárna pomoc“ v roku 2019,
8) schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 eur pre Speed badmintonový klub Lipany na podporu
reprezentácie mesta v roku 2019,
9) schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 eur pre Stolnotenisový klub Lipany na podporu projektu
4.Liga SK Šarišsko-Dukelská v stolnom tenise v roku 2019,
10) schvaľuje dotáciu vo výške 500 eur pre Bike klub LIPA, na podporu mladých talentov na
cyklopodujatí a údržba cyklochodníka Špárova v roku 2019,
11) schvaľuje dotáciu vo výške 5 000 eur pre Školský športový klub Stars Lipany na podporu
činnosti športového klubu v roku 2019,
12) schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 eur pre Klub slovenských turistov Mladosť Odeva na
realizáciu turistických akcií v roku 2019 v súlade so žiadosťou,
13) schvaľuje dotáciu vo výške 3 000 eur pre Tanečný klub Tília Lipany na podporu rozvoja
telesnej kultúry v oblasti tanca v roku 2019 v súlade so žiadosťou,
14) schvaľuje dotáciu vo výške 600 eur pre US SČK v Prešove na podporu projektu MS SČK
Lipany „Nácvik poskytovania prvej pomoci“ v roku 2019,
15) schvaľuje dotáciu vo výške 300 eur pre Samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Igora
Štvartáka na podporu projektu „Včela z východu-vzdelávanie-hmyzí hotel“ v roku 2019 v súlade
so žiadosťou,
16) schvaľuje dotáciu vo výške 300 eur pre Samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Igora
Štvartáka na podporu projektu „ Lipjanske gruľovane“ v roku 2019 v súlade so žiadosťou,
17) schvaľuje dotáciu vo výške 500 eur pre Akadémiu bojového umenia Lipany na podporu
projektu „Festival živej histórie“,
18) schvaľuje dotáciu vo výške 300 eur pre Akadémiu bojového umenia Lipany na podporu
projektu „Dzedovizeň“,
19) schvaľuje dotáciu vo výške 500 eur pre Akadémiu bojového umenia Lipany na podporu
projektu „Kocúr fest“,
20) schvaľuje dotáciu vo výške 250 eur pre Akadémiu bojového umenia Lipany na podporu
projektu „Kocúrkovo“,
21) schvaľuje dotáciu vo výške 300 eur pre ZO ZDS DIASABI na podporu projektu „DIA DEŇ
-edukácia“ v roku 2019 v súlade so žiadosťou,
22) schvaľuje dotáciu vo výške 20 000 eur pre Rímskokatolícku farnosť na opravu kostolíka na
starom cintoríne v roku 2019,
23) schvaľuje dotáciu vo výške 3 500 eur pre Gréckokatolícku farnosť na nákup elektrických
zvonov do kostola.
Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lipanoch
Úpravu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lipanoch predložil prednosta
úradu Mgr. Jacko. Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch dňa 21.06.2018 na svojom 45. zasadaní
prijalo uznesenie 45/2018/IX. Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov a rozsahu
úväzku primátora mesta Lipany pre voľby do orgánov samosprávy vo volebnom období
2018-2022, kde v bode a) určili v zmysle §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
X.

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí jeden volebný obvod s počtom poslancov 11. V súvislosti so znížením počtu poslancov z 12
na 11 došlo k zmene počtu členov mestskej rady z pôvodného počtu 4 na 3. Z uvedeného
dôvodu je potrebné upraviť prvú vetu Čl. 3 bodu 2) ktorá, hovorí o počte členov rady a bod 3)
v Čl. 12. Záverečné ustanovenia, ktorý pojednáva o datovaní zmeny MsZ.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/VII.
schvaľuje úpravu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lipanoch.
XI.
Rôzne
Podnet na obstarávanie zmeny územného plánu mesta Lipany ÚPN-O Lipany,
Zmeny a doplnky 2019, zmena č.1
O žiadosti na zmenu územného plánu mesta informovala pracovníčka výstavby Ing.
Bedlovičová Figurová. Dňa 14.1.2019 bola mestu Lipany doručená žiadosť JUDr. Martina Urdu
o zmenu územného plánu z dôvodu plánu výstavby rodinného domu na parc. č. KN-C 560/6,
560/18 a 560/20/2 k. ú. Lipany na Jarkovej ulici, na ktorých sa nachádza stolárska dielňa
(pozemky sú platným územným plánom určené pre priemyselnú výrobu). Žiadateľ uvádza, že
náklady vyplývajúce zo zmeny územného plánu uhradí v celom rozsahu. Mesto Lipany ako
orgán územného plánovania neplánuje v najbližšom období obstarávanie ďalších zmien
a doplnkov územného plánu mesta z vlastného podnetu.
Diskusia:
Poslanec Kanuščák sa pýtal, či všetky náklady hradí žiadateľ. Ing. Bedlovičová potvrdila, že
áno.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 9, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 4/2019/VIII.
schvaľuje obstarávanie Zmien a doplnkov 2019, zmeny č. 1 Územného plánu mesta Lipany na
základe podnetu JUDr. Martina Urdu – zmena účelu využitia pozemkov parc.č. KN-C 560/6,
560/18 a 560/20 k. ú. Lipany z plochy pre priemyselnú výrobu na plochy rodinných domov, za
podmienky, že všetky náklady spojené so zabezpečením zhotoviteľa zmien a doplnkov a s
činnosťou odborne spôsobilej osoby na činnosť spojenú s obstarávaním územnoplánovacej
dokumentácie (v zmysle §2a odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov)
zabezpečí v plnej výške na vlastné náklady. V takomto prípade budú uzavreté zmluvy medzi
zhotoviteľom, Mestom Lipany a žiadateľom ako navrhovateľom zmien a doplnkov a zmluva
medzi odborne spôsobilou osobou na obstaranie ÚP, Mestom Lipany a žiadateľom ako
navrhovateľom.
Interpelácie poslancov
Zodpovedané interpelácie z III. zasadania MsZ zo dňa 20.12.2018.
Poslanci v diskusii k nájmu pozemku a dodržania výstavby podľa stavebného povolenia pri Troji
navrhli uskutočniť kontrolný deň na stavbe príslušným stavebným úradom. Stavebný úrad nemá
kompetencie na to, aby vykonal kontrolný deň na stavbe. Kontrolný deň môže vykonať jedine
stavebný dozor, investor alebo projektant.
Poslanec Kanuščák otvoril tému mestských lesov. PhDr. Viera Urdová navrhla pracovné
stretnutie poslancov na túto tému. Termín stretnutia je 21.01.2019.
Poslanec Kandráč poukázal na potrebu aktualizácie Rokovacieho poriadku, taktiež informoval
o množstve podnetov občanov na nespokojnosť s fungovaním Slovenskej pošty v Lipanoch.
Úprava rokovacieho poriadku je predložená na rokovanie IV. MsZ. Mesto Lipany je toho času
v rokovaní so Slovenskou poštou o možnosti rekonštrukcie vnútorných priestorov, doručovaní
listov do osady, navýšení pracovnej sily na pobočke a iné. Bližšia informácia bude poskytnutá na
zasadnutí MsZ.
XII.

Ing. Tejbus sa pýtal na pripravenosť ŠJ, MŠ a ZŠ na vydávanie obedov. Problém je na ZŠ
Komenského 113. Jednou z navrhnutých možností je podávanie obedov pre 8. a 9. ročník
v priestoroch Školskej jedálne Gymnázia v Lipanoch.
Interpelácie z dnešného zasadnutia.
Poslanec Kanuščák mal viacero pripomienok a to: dohodnúť si s poslancami rovnaký postup
ohľadom nájmu pozemku Troji, navrhnúť pracovné stretnutie na tému TS, s.r.o. Lipany,
zabezpečenie ochranných pomôcok terénnym pracovníkom, opraviť kúrenie v MŠ Kpt. Nálepku
7, ukončiť nájom s posilňovňou v objekte MŠ Kpt. Nálepku 7, presunúť značku mesta Lipany
bližšie k priemyselnému parku, zlepšiť stav v hygienickom centre, naštudovať novelu zákona
ohľadom vstupov do herní, zaškoliť a zefektívniť správu a údržbu majetku mesta, upozornil na
neefektívne sypanie drahej cestnej soli firmou, ktorá vykonáva zimnú údržbu. Primátor mesta
povedal, že zimná údržba bola vysúťažená a predmet zákazky nie je možné deliť. Poslankyňa
Černická povedala, že pripomienky ohľadom materskej školy prináležia na riešenie riaditeľke
a údržbárovi školy. Ing. Reištetter požiadal umiestniť na vstup na Rovinky zrkadlo. Mgr.
Verešpejová sa pýtala na využitie priestoru po pani Ondrejovej v Luniku. Primátor odpovedal, že
prevádzkovatelia rehabilitácie plánujú rozšíriť rehabilitačnú činnosť do týchto priestorov.
Dočasne počas rekonštrukcie komunitného centra tu bude v nájme Mgr. Urdzík. Ing. Tejbus
povedal, že lekárom polikliniky nebolo odpovedané na žiadosť. Prednosta úradu povedal, že list
im bol doručený pred sviatkami. Ing. Tomašková doplnila, že na základe odporúčania komisie
finančnej a pre správu majetku sa čaká za vyúčtovaním a následne im bude zaslané
vyúčtovanie upravené podľa ich požiadavky. Poslanec Kandráč sa pýtal, ako to bude ďalej
s chirurgiou. Primátor odpovedal, že do rokovania vstúpila Ľubovnianska nemocnica, ktorá vie
poskytnúť kompletné vybavenie chirurgie vrátane personálu. Od mesta požadujú hygienickú
maľbu a drobné úpravy. Poslanec Kanuščák apeloval, aby sa pamätalo na prepojenie
s poliklinikou Sabinov. Primátor odpovedal, že tá možnosť tu je, ale treba dopracovať veci okolo
ochrany osobných údajov pacientov. Mgr. Verešpejová sa pýtala na kompetencie spoločnosti
Medicum na lipianskej poliklinike. Primátor vysvetlil, že niekedy Medicum s.r.o. zastrešovala
viacero lekárov. V súčasnosti je to len kancelária ekonomickej agendy, chirurgia a MUDr. Turák.
Poslanec Kandráč požiadal o riešenie parkovania pri rímsko-katolíckom farskom kostole.
Primátor povedal, že týmto sa už prednosta zaoberá.
XIII.

Záver
Poslanci ukončili zasadnutie o 17.50 hodine.
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