Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 14.12.2016

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.
Neprítomní:
Bc. Červeňaková, Dubas J.
Ďalší prítomní: Harsághy E., hlavná kontrolórka
Vidumská K., zam. obce
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Kováč M.
Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Návrh na vyradenie majetku - schválenie
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015, Správa audítora o overení súladu
výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou
Rozpočtové opatrenie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky
2018,2019
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
Žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí,
č. j. OcU-LI-297/2016
Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodnej siete
Prerokovanie a schválenie odpredaja hasičského vozidla (zámer, podmienky obchodnej
verejnej súťaže)
Úsporné opatrenia pri verejnom osvetlení
Rôzne (čierne skládky, k. ú. Šarišská Poruba, žiadosť p. Lazura)
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice
p. M. Kováča a overovateľov zápisnice Ing. Klimča Š. a p. Miroľovú V.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Za predložený program bolo hlasované:
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Návrh na vyradenie majetku - schválenie
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015, Správa audítora o overení súladu
výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou
Rozpočtové opatrenie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky
2018,2019
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
Žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí,
č. j. OcU-LI-297/2016
Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodnej siete
Prerokovanie a schválenie odpredaja hasičského vozidla (zámer, podmienky obchodnej
verejnej súťaže)
Úsporné opatrenia pri verejnom osvetlení
Rôzne (čierne skládky, k. ú. Šarišská Poruba, žiadosť p. Lazura)
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení







uznesenie č. 57/2015 – trvá (spracovanie PD pre stavebné úpravy budovy MŠ a ZŠ, s. č. 15) – je
v riešení, začalo sa s výberom dodávateľa PD
uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky) – je v riešení s OÚ odbor pozemkový
a lesný
uznesenie č. 137/2016 – splnené (zistiť reálnu predajnú cenu hasičského vozidla)
uznesenie č. 151/2016 – trvá (poverenie starostu obce prípravou spracovania údajov a možností
realizácie poldra v časti Lipníky – Podhrabina v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy).
Starosta navrhuje zrušiť toto uznesenie z dôvodu, že niektorí majitelia pozemkov nesúhlasia
so zriadením poldra, realizácia poldra je v hodnote 500 tis. Eur a viac a je potrebná 5% spoluúčasť
obce, čo Obec Lipníky nemôže sama ufinancovať a tiež z dôvodu, že sa nestihnú pripraviť
podklady pre podanie žiadosti.
návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 152/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
2. ruší
uznesenie č. 151/2016
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 3:
Návrh na vyradenie majetku – schválenie
Starosta obce predložil na schválenie:
a) návrh na vyradenie dlhodobého majetku (celková obstarávacia cena 929,43 Eur,
zostatková cena 0,00 Eur),
b) návrh na vyradenie drobného majetku (celková obstarávacia cena 1.474,41 Eur,
zostatková cena 0,00 Eur),
c) návrh na vyradenie ostatného majetku (celková obstarávacia cena 32,20 Eur,
zostatková cena 0,00 Eur),
d) návrh na vyradenie majetku z podsúvahovej evidencie – MŠ (celková obstarávacia
cena 1.477,45 Eur, zostatková cena 0,00 Eur)
e) návrh na vyradenie majetku z podsúvahovej evidencie – ŠJ (celková obstarávacia cena
28,95 Eur, zostatková cena 0,00 Eur)
Dôvody vyradenia a stav majetku bol zdôvodnený. Starosta obce k vyraďovanému
dlhodobému majetku, t. j. elektrickému sporáku SE 40, inv. Č. 17/7 navrhol jeho likvidáciu
odpredajom za šrotovú cenu do kovošrotu. Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke
doručený k preštudovaniu.
K uvedenému neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 153/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
1. vyradenie majetku na základe predložených návrhov na vyradenie majetku (dlhodobý,
drobný, ostatný majetok, majetok evidovaný v podsúvahovej evidencii)
2. schvaľuje likvidáciu majetku inv. č. 17/7 el.sporák SE 40 odpredajom za šrotovú cenu
do kovošrotu

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 4:
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015, Správa audítora o overení
súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou
Starosta obce predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2015 a Správu
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015. Audit účtovnej závierky
vykonal Ing. Marek Lipka. Obidve správy starosta obce prečítal a predložil ich k nahliadnutiu.
Výročná správa bola doručená poslancom ako aj hlavnej kontrolórke k preštudovaniu.
 návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 154/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie

1. Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2015
2. Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015
3. Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2015
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 5:
Rozpočtové opatrenie
Starosta obce oboznámil poslancov s vykonanými rozpočtovými opatreniami: č. 2016/06
uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. a č. 2016/07 uskutočnenom
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z.. Tieto rozpočtové opatrenia boli
schválené starostom obce.
Zároveň predložil na prerokovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu rozpočtové
opatrenie č. 2016/08 podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.. Jednotlivé položky
odôvodnil. K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy.
Materiál bol doručený všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke na preštudovanie, takže sú s
jeho obsahom oboznámení.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 155/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2016/06 uskutočnené podľa § 14 ods. 1 zák. 583/2004 Z. z.,
rozpočtové opatrenie č. 2016/07 uskutočnené podľa § 14 ods. 2 písm. a) zák. 583/2004
Z.z.
2. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2016/08 uskutočnené podľa § 14 ods. 2 písm. b) zák. 583/2004
Z.z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 6:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky
2018,2019
Starosta obce predložil prítomným stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok
2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stanovisko bolo doručené všetkým poslancom
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na preštudovanie, takže sú s jeho obsahom oboznámení. Hlavná kontrolórka informovala
poslancov, že návrh rozpočtu spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti a je v poriadku.
K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
Uznesenie č. 156/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
a k viacročnému rozpočtu
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
 návrh rozpočtu bol zverejnený - vyvesený dňa 29.11.2016 a zvesený dňa 14.12.2016
na úradnej tabuli a webovom sídle obce
 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie
 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
 starosta obce informoval o významných sumách v návrhu rozpočtu
 pripomienky a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 157/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce
na roky 2017,2018,2019 bez programovej štruktúry
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

Uznesenie č. 158/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na roky 2018, 2019
2. schvaľuje
rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na rok 2017 v celkovej sume:
Bežný rozpočet:
 príjmy 157 247,00 Eur
 výdavky 147 045,00 Eur
Kapitálový rozpočet:
 príjmy 0,00 Eur
 výdavky 20.332,00 Eur
Finančné operácie:
- príjmy 20.332,00 Eur
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- výdavky 10.202,00 Eur
Rozpočet SPOLU:
 príjmy 177 579,- Eur
 výdavky 177 579,- Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 8:
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
 návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovom sídle obce vyvesený dňa 25.11.2016
a zvesený dňa 14.12.2016
 počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky
 návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnej kontrolórke doručený na preštudovanie
 k návrhu VZN bol vznesený pozmeňujúci návrh – upraviť sadzbu dane za užívanie
verejného priestranstva z navrhovaných 0,17 Eur na 0,30 Eur za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
 k navrhovanej zmene vyjadrili poslanci súhlasné stanovisko
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 159/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
a) zmenu sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na 0,30 Eur za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň (§ 12 návrhu VZN č.
4/2016)
b) VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Lipníky (so zmenou sadzby v § 12 VZN)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 9:
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
 návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovom sídle obce vyvesený dňa 29.11.2016
a zvesený dňa 14.12.2016
 počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky
 návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnej kontrolórke doručený na preštudovanie
 poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
 návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 160/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 10:
Žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú
Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Mesta Prešov, ako zriaďovateľa Základnej
školy Prešov, Mirka Nešpora 2, na spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú činnosť
na rok 2017.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 161/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov Mestu Prešov na spolufinancovanie nákladov
na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 11:
Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Evanjelického a. v. farského
úradu Nemcovce o dotáciu z rozpočtu Obce Lipníky na rok 2017. Žiadosť bola doručená
v termíne podľa VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipníky.
Dotáciu žiadajú na účel: seniorátne dni dorastu, seniorátne stretnutie žien, vianočná
a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, misijné dni, dištriktuálny deň a vo výške 200,00 Eur.
Starosta obce navrhol vyhovieť žiadosti a poskytnúť dotáciu v sume 100,-- Eur
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 162/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
poskytnutie dotácie Evanjelickému farskému úradu Nemcovce, so sídlom Nemcovce 61
vo výške 100,00 Eur na účel: seniorátne dni dorastu, seniorátne stretnutie žien, vianočná
a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, misijné dni, dištriktuálny deň
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 12:
Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
sv. Martina, Kapušany o dotáciu z rozpočtu Obce Lipníky na rok 2017. Žiadosť bola doručená
v termíne podľa VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipníky.
Dotáciu žiadajú na účel: letný tábor pre deti a mládež, doprava deti a mládeže na letný tábor
vo výške: podľa možností.
Starosta obce navrhol vyhovieť žiadosti a poskytnúť dotáciu v sume 100,-- Eur
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 163/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosť sv. Martina, so sídlom Nám. sv. Martina
500/ 15, Kapušany vo výške 100,00 Eur na účel: letný tábor pre deti a mládež, doprava detí
a mládeže na letný tábor
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 13:
Projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodnej siete
Starosta obce informoval o doručenej žiadosti občanov o rozšírenie vodovodu v časti
„k Marušinovmu lesíku“, kde je prebiehajúca individuálna bytová výstavba. Túto žiadosť
obec odstúpila VVS, a. s. a dňa 20.10.2016 nám bolo doručené stanovisko VVS, a. s. Košice
k tejto žiadosti. Starosta stanovisko prečítal. V tejto veci starosta predložil na schválenie, aby
obec zadala spracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie časti verejného vodovodu
pre dotknutú časť, príp. aj časť od súpisného čísla 44 po 209 (pozdĺž cesty I/18).
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 164/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
zadanie spracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie
pre rozšírenie verejného vodovodu v obci Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
3
3

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

K bodu 14:
Prerokovanie a schválenie odpredaja hasičského vozidla (zámer, podmienky obchodnej
verejnej súťaže)
Starosta obce povedal v súvislosti s už niekoľko krát prerokovaným možným odpredajom
hasičského vozidla a v náväznosti na stanovisko výboru DHZ, že odpredaj vozidla bol
prednesený aj na výročnej členskej schôdzi DHZ Lipníky, kde k tomu neboli vznesené
pripomienky. Hovoril o cene šrotu, ktorú použil na stanovenie minimálnej požadovanej ceny
za predmetné vozidlo, keďže vozidlo je nepojazdné.
Navrhol obecnému zastupiteľstvo na schválenie odpredaj hnuteľného majetku – špeciálne
vozidlo kategória N3 cisternová striekačka ŠKODA 706 CAS 25, typ RTHP, SG Hasičská,
rok výroby 1981, uskutočnenie odpredaja prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže
a predložil na schválenie podmienky obchodnej verejnej súťaže.
- materiál k tomuto bodu bol všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke doručený
k preštudovaniu
- pripomienky ani pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 165/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
1. odpredaj hasičského vozidla ŠKODA 706 CAS 25, typ RTHP, inventárne číslo 1/2008,
2. prevod jeho vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
3. podmienky obchodnej verejnej súťaže (sú prílohou uznesenia)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

K bodu 15:
Úsporné opatrenia pri verejnom osvetlení
Starosta obce informoval prítomných, že oslovil viaceré firmy vo veci riešenia verejného
osvetlenia, zisťoval ceny. Vzhľadom na zistené skutočnosti a prezentáciu navrhol postupnú
výmenu svietidiel podľa finančných možností obce. Starosta informoval, kde v obci sa
nachádzajú ekonomicky náročné svetlá a navrhol riešiť osvetlenie jednotlivých ulíc. Výmena
niekoľkých svetiel je zapracovaná už aj v rozpočte.
- Ing. Klimčo – súhlasí s postupnou výmenou svietidiel
- p. Kováč – podporil návrh postupnej výmeny s tým, aby sa osvetlenie hlavnej cesty riešilo
ako posledné
K bodu 16:
Rôzne (čierne skládky, k. ú. Šarišská Poruba, žiadosť p. Lazura)
I. Čierne skládky
Starosta obce podal informáciu o neschválení žiadosti o dotáciu na likvidáciu čiernych
skládok a zároveň informoval o novej výzve. Obec sa bude v tejto veci opäť uchádzať
o získanie finančných prostriedkov.
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Uznesenie č. 166/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informáciu týkajúcu sa podanej žiadosti na likvidáciu čiernych skládok a informáciu o novej
výzve
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

II. K. ú. Šarišská Poruba
Starosta obce oznámil, že riešenie vysporiadania k. ú. Šarišská Poruba pričlenením ku
k. ú. Lipníky pokračuje. Povedal, že Obecné zastupiteľstvo Obce Šarišská Poruba túto
vec prerokovávalo dňa 19.8.2016 a odsúhlasilo prevod pozemkov o výmere 5,86 ha
na Obec Lipníky. Predložil Obcou Šarišská Poruba zakreslenú navrhovanú výmeru
v mape. Informoval, že v tejto veci okrem iných náležitosti je potrebné pripraviť
dohodu o odstúpení územia a majetkovoprávnom vyrovnaní obcí, kópiu katastrálnej
mapy s výkazom výmer dotknutých pozemkov alebo geometrický plán.
Uznesenie č. 167/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informáciu o procese riešenia katastrálneho územia Šarišská Poruba s k. ú. Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Ing. Klimčo Š., Miroľová V.

III. Žiadosť p. Lazura
Starosta oznámil prítomným, že ho p. Lazur v súvislosti s riešením trafostanice v časti
Nemcovce – Lipníky Taľka ústne požiadal o náhradu časti finančných nákladov
spojených s vybavovaním tejto žiadosti. Obecné zastupiteľstvo nezaujalo k tomuto
žiadne stanovisko.
IV. Výbor DHZ
Starosta
- oznámil, že na výročnej členskej schôdzi DHZ Lipníky, ktorá sa konala 3.12.2016
bola uskutočnená voľba členov výboru. Po vykonaní voľby došlo k zmene
niektorých členov. Zvolení boli a funkciu prijali ako predseda DHZ: Ing. Ondrej
Koločik, strojník: Michal Štefanik (ml.), tajomník: Dominika Balogová,
preventívar: Rastislav Šimoňak, organizačný referent: Veronika Čurliková, člen:
Juraj Štefanik.
- Ďalej povedal, že je potrebné odvolať a vymenovať veliteľa DHZ nakoľko doterajší
veliteľ p. Tomáš Botko sa na členskej schôdzi vyjadril, že sa vzdáva funkcie
veliteľa. V zmysle § 33 ods. 4 zákona NRSR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva
obec. Členská schôdza hlasovaním navrhla do tejto funkcie p. Martina Michňáka,
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ktorý má vykonané veliteľské skúšky. Odvolanie a menovanie do funkcie veliteľa
bude prejednané na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V. Informácie o kultúrnej akcii „o zabíjačke“
Starosta obce informoval poslancov, že bol predložený návrh zo strany p. Martina
Szüča na kultúrnu akciu „zabíjačka“. Z jeho strany (p. Szüča) bol predložený návrh
na vianočné obdobie. Starosta hovoril o možnom termíne počas fašiangov a to
vzhľadom na obmedzené rozpočtové možnosti obce a potrebu dôkladnej prípravy
a zídenia sa organizačného výboru (p. Szüč, DHZ Lipníky, p. Javolko, poslanci OcZ,
kultúrna komisia).
Starosta tiež upozornil, že takúto akciu má v pláne už od počiatku čo je vo funkcii, ale
vzhľadom na obmedzené finančné možnosti obce a jej finančnú náročnosť ju doteraz
nepredkladal kultúrnej komisii.
P. Kováč – vyjadril kladný názor, ale požaduje, aby sa hľadali ďalší možní sponzori,
ktorí môžu podporiť túto akciu. Neodporúča prekročiť rozpočtový rámec
pre kultúrnu komisiu určenú na kultúrne akcie na rok 2017.
Ing. Klimčo – prisľúbil, že osloví možných sponzorov a reagoval, že z jeho pohľadu
sa javí táto akcia ako zaujímavá kultúrna akcia
VI. Informácia o zmene názvu železničnej stanice
Starosta obce oznámil, že názov železničnej stanice bol zmenený a je už zmenené
svetelné označenie názvu stanice z doterajšieho „Nemcovce“ na nový „Lipníky“
na budove ŽSR v obci Lipníky. Výmenu svetelného označenia zrealizovali ŽSR
a všetky náklady spojené s touto zmenou financovali ŽSR.
K bodu 17:
Diskusia
- p. J. Plančár – vyjadril potrebu dopĺňať fotky na webovú stránku obce aj za obdobie, keď bol
on vo funkcii starostu obce
K bodu 18:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil
ukončené a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Kováč M.

Overovatelia: Ing. Klimčo Š.
Miroľová V.

zasadnutie obecného zastupiteľstva za

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
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Návrh na vyradenie majetku
Kópia správy audítora k účtovnej závierke a výročnej správe
za rok 2015
Rozpočtové opatrenie 2016/06 – 2016/08
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2017, s výhľadom na r.2018,2019
Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na r. 2018, 2019
Návrh VZN č. 4/2016
Návrh VZN č. 5/2016
Podmienky obchodnej verejnej súťaže (vozidlo DHZ)
Uznesenie OcZ č. 152/2016 – 167/2016
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