Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 02.01.2015

Prítomní:

Plančár Jozef, odchádzajúci starosta obce
Ing. Pankuch Ľubomír, nastupujúci starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,
Čurliková V.
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Vidumská K., zam.obce
Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Vidumská K.
Bc. Červeňaková J., Kováč M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
11. Určenie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce Jozef Plančár.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. Plančár, starosta obce určil zapisovateľa zápisnice p. Vidumskú K. a overovateľov zápisnice p.
Kováča M. a Bc. Červeňakovú J.
K bodu 3:
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
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zastupiteľstva
P. Plančár odovzdal slovo p. J. Timkovi, predsedovi miestnej volebnej komisie. P. Timko oznámil
výsledky voľby starostu obce a výsledky volieb do obecného zastupiteľstva:
−
−
−
−
−
−
−

počet osôb zapísaných v zozname voličov: 399
počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 282
počet odovzdaných obálok: 282
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OcZ: 278
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 280
počet poslancov, ktorý sa mal voliť: 5
počet zvolených poslancov: 5

−

počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby starostu obce podľa
poradia na hlasovacom lístku:
1. Juraj Bakaľár, nezávislý kandidát – 11
2. Eduard Luterančík, nezávislý kandidát – 11
3. Jozef Miroľa, SNS – 62
4. Ľubomír Pankuch, Ing., nezávislý kandidát – 150
5. Jozef Plančár, SMER-SD – 0
6. Katarína Vidumská, nezávislý kandidát – 46

−

kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OcZ podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Štefan Klimčo, Ing., nezávislý kandidát – 160
2. Miroslav Kováč, SMER-SD – 138
3. Jaroslav Dubas, SDKÚ-DS – 131
4. Jarmila Červeňaková, Bc., SDKÚ-DS – 121
5. Veronika Čurliková, SNS – 116

−

náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OcZ v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1. Miroslav Ircha, Ing., nezávislý kandidát – 111
2. Ivana Krochtová, Bc, KDH – 83
3. Marek Michňák, SMER-SD – 71
4. František Plančár, Ing., SMER-SD - 67
5. Miroslava Čekanová, Mgr., SNS – 65
6. Kamil Majirský, SOĽ – 43
7. Jaroslav Majirský, SOĽ – 40

K bodu 4:
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta Ing. Ľubomír Pankuch prečítal sľub starostu obce a podpísal sa pod jeho
písomné znenie. Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal novozvolenému starostovi
osvedčenie o zvolení. Doterajší starosta Jozef Plančár odovzdal novozvolenému starostovi
insígnie. Následne podpísal doterajší starosta obce a novozvolený starosta obce Záznam o
odovzdaní a prevzatí agendy starostu obce Lipníky.
Ing. Pankuch prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu 5:
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Pankuch vyzval poslancov k zloženiu sľubu. Poslanci prečítali sľub a podpísali
sa pod jeho písomné znenie. Predseda miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenia o
zvolení za poslancov.
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K bodu 6:
Vystúpenie starostu
Ing. Ľubomír Pankuch, novozvolený starosta predniesol svoj príhovor. Poďakoval
odchádzajúcemu starostovi Jozefovi Plančárovi a končiacemu obecnému zastupiteľstvu za jeho
doterajšiu prácu.
K bodu 7:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Za program rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti
−

0 zdržali sa

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lipníky
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti
−

0 zdržali sa

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. konštatuje,
že novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. berie na vedomie
zánik výkonu funkcie Ing. Ľ. Pankucha ako hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods. 8 písm.
g) zák. č. 369/1990 Zb., t. j. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2. zák.
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti

0 zdržali sa

− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky konštatuje,
že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Štefan Klimčo, Miroslav Kováč, Jaroslav Dubas,
Bc. Jarmila Červeňaková, Veronika Čurliková
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti

0 zdržali sa
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− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu obce
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti

0 zdržali sa

K bodu 8:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostu
Starosta obce poveril poslanca Ing. Štefana Klimča vykonávaním funkcie zástupcu starostu.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
poverenie poslanca OcZ Ing. Štefana Klimča na vykonávanie funkcie zástupcu starostu

Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti

0 zdržali sa

K bodu 9:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
− v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Starosta obce navrhuje poveriť p. Kováča Miroslava.
− Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky poveruje
p. Kováča Miroslava zvolávaním a vedením zasadnutia OcZ
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti

0 zdržali sa

K bodu 10:
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
Starosta obce Ing. Ľ. Pankuch navrhol zriadiť komisie, a to: komisia pre kultúru a šport, komisia
pre verejný poriadok, finančná komisia a komisia na ochranu verejného záujmu.
Zároveň predložil návrh na predsedov komisií: Ing. Štefan Klimčo – predseda finančnej komisie,
p. Kováč Miroslav – predseda komisie pre verejný poriadok, Bc. Červeňaková Jarmila – predseda
komisie pre kultúru a šport, p. Dubas Jaroslav – predseda komisie na ochranu verejného záujmu.
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Zvolení predsedovia predložia na najbližšom zasadnutí návrh na členov do komisií a návrh plánu
činnosti komisií na rok 2015.
− pripomienky ani pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. Zriaďuje
komisie, a to: finančnú komisiu
komisiu pre verejný poriadok
komisiu pre kultúru a šport
komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Volí
a) predsedu finančnej komisie: Ing. Štefana Klimča
b) predsedu komisie pre verejný poriadok: Miroslava Kováča
c) predsedu komisie pre kultúru a šport: Bc. Jarmilu Červeňakovú
d) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Jaroslava Dubasa
3. Ukladá
predsedom predložiť na najbližšie zasadnutie OcZ návrhy na členov komisií
a návrhy plánu činnosti komisií na rok 2015
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti

0 zdržali sa

K bodu 11:
Určenie platu starostu obce
Starosta obce Ing. Ľ. Pankuch vyjadril svoje rozhodnutie znížiť si plat, a to znížením násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve z 1,49 na násobok 1,37.
Mesačný plat starostu prepočítaný násobkom 1,37 je vo výške 1.129,00 Eur.
− návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 8/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
rozhodnutie starostu obce o znížení platu - násobku v zmysle
§ 4 ods. 7 zák. č. 253/1994 Z. z. na násobok vo výške 1,37
2. určuje
v súlade so zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,37 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
a to v sume mesačne 1.129,00 Eur
Hlasovanie: 5 za z 5 prítomných poslancov
Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J.
Dubas J., Čurliková V.

0 proti
0 zdržali sa
K bodu 12:
Diskusia
− starosta obce vykonal poučenie poslancov OcZ ako oprávnených osôb v zmysle zákona č.
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−
−
−
−
−

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o povinnosti mlčanlivosti
p. Plančár Jozef informoval prítomných o zostatku finančných prostriedkov na bankových
účtoch a v hotovosti
starosta obce doplnil, že na účte sa nachádzajú aj finančné prostriedky vo výške 9.757,48 Eur
za predané akcie VVS, a.s. Košice
starosta obce prečítal list od p. J. Smolka
starosta obce oboznámil poslancov s odmeňovaním poslancov OcZ, predsedov a členov
komisíi v zmysle Zásad odmeňovania starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov Obecného
zastupiteľstva, a členov komisií obce Lipníky

K bodu 13:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené
a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal: Vidumská Katarína

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

Overovatelia: Bc. Červeňaková J. ….............................
Kováč M.

….............................
….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Prílohy:
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia
− Sľub starostu obce
− Sľub poslancov OcZ
− Uznesenie OcZ č. 1/2015 - 8/2015
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