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Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 30.05.2016 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

      poslanci OcZ –  Ing. Klimčo, Dubas J., Bc. Červeňaková J., Čurliková V.  

Neprítomní:         Kováč M., Harsághy E. 

Ďalší prítomní:      
                                                

Verejnosť:            - 

 

Zapisovateľ:         Čurliková V.  

Overovatelia:        Bc. Červeňaková J., Dubas J. 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d. – aktuálny stav 

3. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2016/02 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

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

p. V. Čurlikovú a overovateľov zápisnice Bc. Červeňakovú J. a Dubasa J.  

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

uznášania schopné.  

Za návrh programu rokovania bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, Dubas J., Bc. Červeňaková J., Čurliková V.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d. – aktuálny stav 

3. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2016/02 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 2: 

Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d. – aktuálny stav 

Starosta obce informoval prítomných o stave súdneho sporu Obec Lipníky (žalobca) c/a COOP 

Jednota Prešov, s. d. (žalovaný) o zaplatenie 3.888,14 Eur s prísl. Oznámil, že dňa 20.05.2016 nám 
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náš právny zástupca zaslal rozsudok Okresného súdu Prešov sp. zn. 8Cb 71/2014-82. Okresný súd 

Prešov týmto rozsudkom rozhodol, že žalobu zamieta a o trovách konania rozhodne súd do 30 dní 

odo dňa právoplatnosti rozsudku vo veci samej samostatným uznesením. Voči tomuto rozsudku 

súdu sme podali odvolanie.  

     Starosta obce ďalej informoval prítomných, že dňa 23.05.2016 Obec Lipníky zaslala COOP 

Jednote Prešov, s. d. Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu v zmysle § 586, ods. 2, veta druhá, 

v spojení s § 49a Občianskeho zákonníka. 

Následne na to nám bolo ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU VAĽO & PARTNERS s.r.o., 

Prešov zaslané 26.5.2016 mailom Neakceptovanie dovolania sa neplatnosti dohody o urovnaní zo 

dňa 24.06.2013 a originál sme obdŕžali 30.05.2016. Prílohou originálu bola žaloba a potvrdenie 

Okresného súdu v Prešove o prijatí návrhu na začatie konania v právnej veci navrhovateľa COOP 

Jednota Prešov, s. d. proti Obec Lipníky o určenie neplatnosti zrušenia dohody o urovnaní. 

Prítomných poslancov oboznámil  s jeho obsahom. 

- Dubas J. – poukazuje na premyslenie si riadnych právnych argumentov pri riešení sporu 

s COOP Jednota Prešov, s. d., ktoré presvedčia o správnosti nášho dovolania. 
- Dubas J. – odporúča pozvať všetkých vtedajších poslancov obecného zastupiteľstva Obce Lipníky na 

súdne pojednávanie v predmetnom spore 

-  návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 120/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 úkony starostu obce pri dovolaní sa neplatnosti Dohody o urovnaní zo dňa 24.06.2013 

 a pokračovanie v odvolaní sa aj na krajský súd v spore vedenom pod sp. zn. 8Cb 71/2014-82  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, Dubas J., Bc. Červeňaková J., Čurliková V.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 3: 

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2016/02 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 2016/02 

uskutočneného v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  a  d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úpravu rozpočtu 

odôvodnil. 

Zároveň navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na 

financovanie investičných akcií podľa rozpočtu (schváleného/upraveného) Obce Lipníky na rok 

2016 v celkovej výške 21.000,00 Eur.  

 

 návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 121/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

1. rozpočtové opatrenie č. 2016/02 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

2. použitie prostriedkov rezervného fondu na financovanie investičných akcií 

podľa rozpočtu (schváleného/upraveného) Obce Lipníky na rok 2016 

v celkovej výške 21.000,00 Eur 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, Dubas J., Bc. Červeňaková J., Čurliková V.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 4: 

Diskusia 

- bez diskusného príspevku 

 

 

K bodu 5: 

Záver  

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

poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

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

            

Overovatelia:  Bc. Červeňaková J.        ................................. 

                     

                        Dubas J.                         …............................. 

 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Ľubomír Pankuch 

                          starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2016/02 

 Uznesenie OcZ č. 120/2016 – 121/2016 


