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Zápisnica 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 27.10.2015 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

                              poslanci OcZ –  Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Neprítomní:         Dubas J. 

Ďalší prítomní:    Harsághy E., hlavný kontrolórka obce  

                                

Verejnosť:            podľa prezenčnej listiny 

 

Zapisovateľ:         Čurliková V. 

Overovatelia:        Ing. Klimčo Š., Kováč M.  

 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – návrh, Východoslovenská distribučná, a.s. 
4. Program rozvoja obce na roky 2016-2022 (bývalé PHSR) 
5. Projekt „Miestna komunikácia, Lipníky Taľka“ 
6. Návrh na darovanie pozemkov pre novú miestnu komunikáciu v časti Lipníky pri ceste I/18 

7. Nový zákon o odpadoch – ponuky od OZV pre zmluvy o budúcej zmluve 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice V. 

Čurlikovú a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Kováča M. 

Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.    

Za program rokovania bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – návrh, Východoslovenská distribučná, a.s. 
4. Program rozvoja obce na roky 2016-2022 (bývalé PHSR) 
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5. Projekt „Miestna komunikácia, Lipníky Taľka“ 

6. Návrh na darovanie pozemkov pre novú miestnu komunikáciu v časti Lipníky pri ceste I/18 
7. Nový zákon o odpadoch – ponuky od OZV pre zmluvy o budúcej zmluve 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 

 

K bodu 2: 

Kontrola prijatých uznesení 
 uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá  

 uznesenie č. 49/2014-12 – pracovné stretnutie zástupcov Obce Šarišská Poruba a Obce Lipníky sa  

uskutočnilo 8.4.2015 na OcÚ v Lipníkoch, pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v obci Šarišská 

Poruba sa uskutočnilo dňa 26.6.2015. Zápisnica ani stanovisko obce Šarišská Poruba neboli doručené, 

úloha trvá 

 uznesenie č. 33/2015 – trvá (vyhotovenie GP) 

 uznesenie č. 54/2015 – splnené 

 uznesenie č. 55/2015 – trvá (spracovanie PHSR na r. 2016-2022) 

 uznesenie č. 57/2015 – trvá (spracovanie PD pre stavebné úpravy budovy MŠ a ZŠ, s. č. 15) 

 uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky) 

 návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 62/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 kontrolu plnenia prijatých uznesení  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 3: 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – návrh, Východoslovenská distribučná, a.s. 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 

(Zmluvy o zriadení vecného bremena), pre stavbu s názvom: IBV Lipníky. V zmysle tejto zmluvy 

je Obec Lipníky, Lipníky 100 ako povinný z vecného bremena a Východoslovenská distribučná, 

a.s., so sídlom: Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 ako oprávnený z vecného bremena.  

Vecné bremeno sa zriadi na pozemku vo vlastníctve Obce Lipníky, parc. č. E KN 1085/2 k. ú. 

Lipníky, Obec Lipníky bude povinná strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho 

príslušenstva. K zriadeniu vecného bremena bude vyhotovený geometrický plán.    

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

 návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 63/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1.  schvaľuje 

 Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena), 

  pre stavbu s názvom: IBV LIPNÍKY, uzatvorenú s oprávneným z vecného bremena  

  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361.   

  Vecné bremeno sa zriadi na pozemku vo vlastníctve Obce Lipníky,  

  parc. č. KN E 1085/2, k. ú. Lipníky, zapísanom na LV č. 1 druh pozemku Ostatné 

  plochy  vo výmere 1810 m2. 
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Obsahom vecného bremena bude povinnosť Obce Lipníky ako povinného z vecného  

bremena strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva 

na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne 

na zriadenie vecného bremena. 

2.    schvaľuje 

        zriadenie vecného bremena bezodplatne.  

  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

V súvislosti s riešením projektu: IBV Lipníky  starosta obce zároveň predložil na prerokovanie 

a schválenie návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2015/452-BZ so spoločnosťou: 

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361. Predmetom 

zmluvy je záväzok, že v budúcnosti Obec Lipníky a VSD, a.s. Košice uzatvoria zmluvu 

o pripojení do distribučnej sústavy PDS.  

Pripomienky neboli vznesené.  

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 64/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2015/452-BZ s VSD, a.s. Košice, IČO 36599361, 

predmetom ktorej je, že v budúcnosti uzavrú Obec Lipníky a VSD, a.s. Košice zmluvu  

o pripojení do distribučnej sústavy PDS.  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 4: 

Program rozvoja obce na roky 2016-2022 (bývalé PHSR) 

Starosta obce informoval prítomných, že na základe uskutočneného výberu spracovateľa Programu 

rozvoja obce na roky 2016-2022 pre Obec Lipníky (ďalej len „PRO“) vykonaného v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p. bude PRO spracovávať spoločnosť 

Strategia Regio, s.r.o., Mukačevská 30, Prešov.  

Starosta oboznámil prítomných so zámerom spracovania PRO, harmonogramom  a osnovou; 

zámer je potrebné schváliť a zverejniť na webovej stránke obce a úradnej tabuli.   

Pripomienky neboli vznesené. 

 návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 65/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

Zámer spracovania PROGRAMU ROZVOJA OBCE LIPNÍKY  

NA ROKY 2016 – 2022 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 
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Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 5: 

Projekt „Miestna komunikácia, Lipníky Taľka“ 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie projektovú dokumentáciu pre vydanie 

územného rozhodnutia pre projekt „Miestna komunikácia, Lipníky-Taľka“.  Zároveň navrhol, aby 

sa pozemok p. č. E KN 753/2 k. ú. Lipníky podelil na niekoľko parciel a predložil to na 

schválenie.  

- p. Kováč – hovorí, že najlepšie nám to povie (počet parciel) geodet po obhliadke priamo v teréne  

- návrhy na uznesenia:  

 
 Uznesenie č.66/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

Projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie pre stavbu 

„Miestna komunikácia, Lipníky-Taľka“, spracovanú spoločnosťou 

Ing. Štefan Krištof – SK PROJEKT, Podhorany 
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 Uznesenie č.67/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

spôsob rozdelenia pozemku p. č. E KN 753/2 k. ú. Lipníky  

 na viacero využiteľných parciel pre stavebné pozemky 

 zohľadňujúc trasu projektovanej miestnej komunikácie v teréne  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Starosta obce predložil OcZ na schválenie prevod prostriedkov z rezervného fondu na úhradu 

kapitálového výdavku – projektovej dokumentácie k územnému konaniu na stavbu „Miestna 

komunikácia, Lipníky-Taľka“ vo výške 650,00 Eur.  

- návrh na uznesenie: 
 

 Uznesenie č.68/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

prevod prostriedkov rezervného fondu na úhradu faktúry za spracovanie 

a dodanie projektovej dokumentácie k územnému konaniu pre stavbu 

„Miestna komunikácia, Lipníky-Taľka“ vo výške 650,00 Eur 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  
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Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 6: 

Návrh na darovanie pozemkov pre novú miestnu komunikáciu v časti Lipníky pri ceste I/18 

Starosta obce informoval o iniciatíve viacerých darcov z rodiny Vojtaškovej darovať časť 

pozemku pre účely zriadenia miestnej komunikácie popri ceste I/18. Informoval, že dosiaľ nemá 

dodaný geometrický plán a podľa ústnej informácie tieto rodiny chcú darovať časť pozemkov na 

miestnu komunikáciu v šírke 4 m. Celková výmera v návrhu na darovanie je 144 m2.  

Starosta vyjadril obavu, že 4 m šírka cesty nebude postačovať podľa príslušných právnych noriem 

na vytvorenie miestnej komunikácie. Povedal, že s darcami bude o tom ďalej rokovať.  

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č.69/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

Informáciu o možnosti darovania pozemkov na novú cestnú komunikáciu (rod.Vojtašková) 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 7: 

Nový zákon o odpadoch – ponuky od OZV pre zmluvy o budúcej zmluve 

Starosta oznámil prítomných poslanom, že do platnosti vstupuje nový prísnejší zákon o odpadoch 

a najmä o zbere triedeného odpadu. Platnosť Recyklačného fondu končí a do spolupráce medzi 

obcou a zbernou spoločnosťou (u nás FÚRA s.r.o.) vstupuje nový subjekt a to Organizácia 

zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“). OZV bude mať na starosti celý cyklus kontroly 

a navýšovania zberu triedeného odpadu. Informoval prítomných o rokovaniach s dvoma 

zástupcami takýchto spoločností a to: ENVI - PAK a NATUR-PACK. Do konca roka každá obec 

bude musieť podpísať zmluvu o budúcej zmluve s niektorou z OZV. V opačnom prípade bude obci 

OZV vyžrebovaná. Obe OZV predložili obci návrhy zmlúv o budúcej zmluve.  

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č.70/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

Informáciu o novom zákone o odpadoch a v súvislosti s tým informácie o predbežných 

návrhoch spoločností ENVI-PAK a NATUR-PACK na uzavretie zmluvy o budúcej  

zmluve (zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov) 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 8:  

Rôzne 

8.1. Rozpočet na rok 2016, 2017, 2018 

V súvislosti s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej    

samosprávy v z. n. p. predložil starosta obce návrh, aby sa rozpočet na rok 2016    

s výhľadom na roky 2017, 2018 zostavoval a predkladal bez programovej štruktúry. 

Pripomienky neboli vznesené.  

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č.71/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. zostavenie a predkladanie rozpočtu 

obce na roky 2016,2017,2018 bez programovej štruktúry 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

8.2. Odpredaj nepotrebného hnuteľného majetku 

 Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh na odpredaj nepotrebného 

hnuteľného majetku (ktorého zostatková cena je nižšia ako 3.500 Eur) v súlade s § 9a ods. 

8 písm. d) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p., konkrétne odpredaj školských 

študentských lavíc s mriežkou na zošity a školských študentských stoličiek. Oboznámil ich 

o cene obstarania tohto majetku a navrhol, aby sa školské študentské lavice s mriežkou na 

zošity  odpredali v cene 40,00 Eur/ks a školské študentské stoličky odpredali v cene 

20,00Eur/ks.  

- Ing. Klimčo navrhol odpredať čo najviac nepotrebného majetku 

- návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.72/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

odpredaj nepotrebného hnuteľného majetku – školských študentských  

lavíc s mriežkou na zošity a školských študentských stoličiek v súlade  

s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p.,  

v cene: 

1. 40,00 Eur/ ks za školské študentské lavice s mriežkou na zošity, 

2. 20,00 Eur/ ks za školské študentské stoličky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

8.3. Rozpočtové opatrenie č. 2015/09 

 Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 

2015/09 uskutočneného v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z..  

- p. Kováč – požadoval vysvetlenie k navýšeniu položiek 09111 633006 KZ 41 a 09601  

  633004 KZ 41 
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K návrhu neboli vznesené pripomienky.  

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č.73/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2015/09 uskutočnené v súlade 

s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 z. z.  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

8.4. a)   Rozpočtové opatrenia 2015/07, 2015/08 

Starosta obce predložil vykonanú úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2015/07 zo 

dňa 3.9.2015, ktoré bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Týka sa  účelovo určených prostriedkov zo ŠR.  

Ďalej predložil vykonané rozpočtové opatrenie č. 2015/08 zo dňa 03.09.2015, ktoré 

bolo schválené starostom obce v zmysle Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami (presun medzi položkami).  

 

b) Rokovanie s SVP, š. p.  

Starosta informoval, že dňa 21.9.2015 bol na osobnom rokovaní v Košiciach 

s riaditeľom Povodia Bodrogu a Hornádu p. Hoffmanom a p. Bartkom. Riaditeľ 

Povodia informoval, že v tomto roku Povodie nemá pridelené finančné prostriedky na 

vyčistenie toku Ladzianky v obci Lipníky a že prietok potoka Ladzianka je zanesený 

iba na 10 %, čo nie je havarijný stav. Ponúkol prostredníctvom p. Bartka osobné 

stretnutie v Lipníkoch. Stretnutie sa uskutočnilo 14.10.2015 a predbežne sa dohodlo, že 

v novembri 2015 by sa mal uskutočniť výrez krovín a v nasledujúcom roku v januári až 

marci bude vykonané čistenie počas niekoľkých etáp.  

 

c) Závery zo stretnutia občanov dolnej časti Taľky vo veci riešenia priekop 

Starosta informoval, že záverom tohto stretnutia bolo, že sa bude riešiť priekopa 

vrátane od s. č. 105 až k železničnému mostnému podjazdu. Ak to umožní rozpočet 

obce, tak sa vykoná aj prečistenie odtokového kanála v časti Taľka.  

 návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č.74/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie č.: 2015/07 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z. z. a rozpočtové opatrenie č. 2015/08 uskutočnené 

podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.  

b) informáciu z rokovania s SVP, š. p.  

c) informáciu z pracovného stretnutia občanov dolnej časti Taľky  
vo veci riešenia problému priekop 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Čurliková V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 9:  

Diskusia 

- p. Plančár J. – hovorí o realizácii výstavby miestnej komunikácie, pýta sa koľko bude stáť 

výstavba cesty. Pýta sa, či sú nám známe nové informácie týkajúce sa súdneho sporu s COOP 

Jednota Prešov, s. d.. 

- Bc. Červeňaková, poslanec OcZ – odchádza o 19:35 hod. zo zasadnutia 

- Starosta obce – odpovedal, že projekt miestnej komunikácie bol schválený pre vysporiadanie 

majetko-právnych vzťahov a začatie územného konania. Obec bude realizovať v budúcnosti 

výstavbu cesty po častiach a s minimálnymi nákladmi s tým, že ako podkladový materiál 

(makadam) sa využijú kamene a drť od súkromných osôb a asfaltovú drť má obec zabezpečenú. 

Súdny spor s COOP Jednotou Prešov, s. d. je v tom istom štádiu ako tomu bolo keď informoval 

občanov na verejnom zhromaždení. Informoval tiež, že sú pripravené rokovania s predsedom 

COOP Jednota Prešov, s. d.  

- Plančár J. – pýta sa, či sa neuvažuje o zriadení ďalších ciest v časti Taľka  

- Starosta obce – odpovedá, že v tomto štádiu nie 

- Plančár J. – informoval starostu a obecné zastupiteľstvo, že podľa jeho názoru v budúcom roku 

bude potrebná generálna oprava strechy na budove predajne a reštaurácie, s. č. 99 

 

 

 

K bodu 10: 

Záver  

Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a 

poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Čurliková V.                  .................................   

            

Overovatelia:  Ing. Klimčo Š.               …............................. 

                     

                        Kováč M.                       …............................. 

 

 

 

 

 

 

 

              …..................................... 

      Ing. Ľubomír Pankuch 

                          starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Návrh zmlúv s VSD, a.s. Košice 

 Zámer PRO, harmonogram a osnova 

 Rozpočtové opatrenie 2015/07 – 2015/09 

 Uznesenie OcZ č. 62/2015 – 74/2015 


