
Zápisnica
z 55. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,

konaného dňa 27.06.2014

Prítomní:             Plančár Jozef, starosta obce
                              poslanci OcZ –  Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.
Neprítomní:         Kováč M., Ing. Klimčo Š.
Ďalší prítomní:    Vidumská K., zam. obce            
                              
Verejnosť:            -

Zapisovateľ:        Ing. Ircha M.
Overovateľ:         Solej P., Miroľa J.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013
4. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
5. Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
6. Diskusia
7. Záver 

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice Ing. M. Irchu 
a  overovateľov  zápisnice  p.  P.  Soleja  a  p.  J.  Miroľu.  Starosta  obce  konštatoval,  že  počet 
prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Starosta obce navrhol zmenu návrhu programu zasadnutia nasledovne:
    Doplniť ako bod 6.: Prerokovanie a schválenie zriadenia vecného bremena, návrhu Zmluvy o 
                                     zriadení vecného bremena pre stavbu 9005049 Lipníky – zriadenie TS2
    terajšie body 6. a 7. - zmena poradia na 7. a 8.
Za program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami bolo hlasované: 

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                     Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

        0 proti          0 zdržali sa

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013
4. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
5. Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
6. Prerokovanie a schválenie zriadenia vecného bremena, návrhu Zmluvy o         

zriadení vecného bremena pre stavbu 9005049 Lipníky – zriadenie TS2
7. Diskusia
8. Záver 
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K bodu  2:
Kontrola prijatých uznesení
− uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/
− uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá
− uznesenie č. 49/2014-12 – trvá
− uznesenie č. 54/2014-2 – splnené
− uznesenie č. 54/2014-3,4 – trvá
− uznesenie č. 54/2014-6 – splnené čiastočne
− uznesenie č. 54/2014-11 – splnené

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 55/2014-1
 obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
 kontrolu plnenia prijatých uznesení

               Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                        Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

   0 proti       0 zdržali sa

K bodu  3:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013
Starosta obce prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Lipníky za 
rok 2013. Záverom stanoviska je: Odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet 
Obce Lipníky s výhradou overenia účtovnej závierky audítorom. K stanovisku neboli vznesené 
pripomienky. 
− Návrh na uznesenie:

            Uznesenie č. 55/2014-2
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu Obce Lipníky za rok 2013

     Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                               Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

          0 proti       0 zdržali sa

K bodu 4:
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok  2013
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh záverečného účtu Obce Lipníky za rok 
2013.  Návrh záverečného účtu bol  každému poslancovi  a  hlavnému kontrolórovi  doručený na 
preštudovanie.
− záverečný účet bol zverejnený od 10.06.2014 do 26.06.2014 na úradnej tabuli v obci a webovej 

stránke obce
− prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2013
− pripomienky neboli vznesené
− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 55/2014-3
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  
A.  berie na vedomie záverečný účet Obce Lipníky za rok 2013
B.  schvaľuje

1. celoročné hospodárenie bez výhrad
2. vysporiadanie prebytku hospodárenia – zostatok finančných
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operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 9.343,34 €

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

       0 proti           0 zdržali sa

K bodu 5:
Úprava rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie
Starosta  obce  predložil  vykonanú  úpravu  rozpočtu  –  rozpočtové  opatrenie  č.  2014/02  zo  dňa 
20.06.2014,  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. Rozpočtové opatrenie č. 2014/02 je prílohou zápisnice. 
− Návrh na uznesenie:

            Uznesenie č. 55/2014-4
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/02
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z.

                   Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

                                          0 proti           0 zdržali sa

Následne  starosta  predložil  na  schválenie  návrh  úpravy  rozpočtu  –  rozpočtové  opatrenie  č. 
2014/03,  uskutočnené  v  súlade  s  §  14  ods.  2  písm.  a),  b)  zákona  č.  583/2004 Z.  z..  Úprava 
rozpočtu bola odôvodnená po položkách jednotlivo. Rozpočtové opatrenie č. 2014/03 je prílohou 
zápisnice.  K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky.
− Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 55/2014-5
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
úpravu rozpočtu r. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2014/03
uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) zák. č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M.

       0 proti           0 zdržali sa

K bodu 6:
Prerokovanie a schválenie zriadenia vecného bremena, návrhu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena pre stavbu 9005049 Lipníky-zriadenie TS2
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre 
stavbu č.  9005049,  názov stavby:  Lipníky-zriadenie  TS2.  Zmluva  bola  každému poslancovi  a 
hlavnému kontrolórovi doručená na preštudovanie. Zmluva sa uzatvára medzi Obcou Lipníky, so 
sídlom Lipníky 100, 082 12  Kapušany,  IČO: 00690490 ako povinným z vecného bremena a 
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO: 36599361 ako 
oprávneným  z  vecného  bremena.   Touto  zmluvou  sa  zriaďuje  vecné  bremeno,  vyznačené 
Geometrickým plánom č. 55/14, na pozemku C KN č. 107, zastavané plochy a nádvoria, 3029 m2, 
zapísanom  na  LV  č.  1,  k.  ú.  Lipníky,  v  rozsahu  spoluvlastníckeho  podielu,  v  prospech 
oprávneného  a  ktorého  obsahom  je  povinnosť  povinného  strpieť  umiestnenie  elektro-
energetického  zariadenia  na  slúžiacom  pozemku.  Vecné  bremeno  sa  zriaďuje  za  jednorázovú 
náhradu a  náhradu za obmedzenie  užívania  nehnuteľnosti,  spolu vo výške 225 Eur.  K návrhu 
zmluvy neboli vznesené pripomienky.
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− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 55/2014-6
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
zriadenie vecného bremena v rozsahu Geometrického plánu č. 55/14
vyhotovenom spol. Progres CAD Engineering, s.r.o., IČO: 3167265,
k pozemku vo vlastníctve Obce Lipníky, so sídlom Lipníky 100, 
zapísaného na LV č. 1, p. č. C KN 107, zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 3029 m2, k. ú. Lipníky v prospech Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázovú náhradu a náhradu za obmedzenie
užívania nehnuteľnosti, spolu vo výške 225 Eur.
Obsahom vecného bremena je povinnosť Obce Lipníky strpieť umiestnenie
elektro-energetického zariadenia na pozemku C KN 107, v rozsahu
Geometrického plánu č. 55/14.

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M. 

                                  0 proti           0 zdržali sa

− Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 55/2014-7
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  
1. schvaľuje

návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 0824/3030/2014 
pre stavbu č. 9005049, názov stavby Lipníky-zriadenie TS2

2. poveruje
starostu obce na podpis Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 0824/3030/2014 
pre stavbu č. 9005049, názov stavby Lipníky-zriadenie TS2 a na ďalšie úkony 
s tým súvisiace

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                                                                                                Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M. 

                                  0 proti           0 zdržali sa

K bodu 7:
Diskusia

1. Starosta  obce  prečítal  prítomným  zápisnicu  z  výborovej  schôdze  TJ  Elektro  –  paliva 
Lipníky, konanej 20.6.2014. V zápisnici sa okrem iného uvádza, že sa predseda a ostatní 
členovia  vzdali  svojho pôsobenia vo výbore TJ Elektro -  palivá  Lipníky.  TJ  Elektro  – 
palivá Lipníky ostáva naďalej  registrovaná ako organizácia  momentálne  bez funkčného 
výboru. Obci bola doručená dňa 26.6.2014 e-mailom. 
- Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 55/2014-8
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
zápisnicu z výborovej schôdze TJ Elektro - paliva Lipníky
konanej 20.6.2014

Hlasovanie:  3 za z 3 prítomných poslancov  
                Solej P., Miroľa J., Ing. Ircha M. 

   0 proti           0 zdržali sa
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2. p. Solej P. - pýta sa na financovanie projektov „Výstavba verejného priestranstva v obci 
Lipníky“ a „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“. P. Vidumská vysvetlila spôsob 
financovania úverom a následný postup týkajúci sa žiadosti o platbu na PPA.

3. Starosta informoval o vzniknutom havarijnom stave na hasičskom stroji PS12. Tento stroj 
používajú hasiči na súťažiach DHZ. Vzniknutý problém je potrebné riešiť. 

K bodu 8:
Záver 
Starosta obce Jozef Plančár vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakoval 
prítomným za účasť.

Zapísal:   Ing. Ircha M.  .................................

       

          ….................................
     Jozef Plančár

Overovatelia: Solej P.       ….............................      starosta obce

                       Miroľa J.    ….............................                         

Prílohy:       
− Prezenčná listina
− Návrh programu zasadnutia 
− Stanovisko hlavného kontrolóra k záver.účtu 
− Návrh záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2013
− Rozpočtové opatrenie č. 2014/02
− Rozpočtové opatrenie č. 2014/03
− Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena
− Zápisnica z výborovej schôdze TJ Elektro-palivá Lipníky
− Návrhy na uznesenia
− Uznesenie č. 55/2014-1  -  55/2014-8
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