Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 13.12.2017

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J.
Ing. Klimčo Š. od 17:54 hod.
Neprítomní:
poslanci – Miroľová V.
Ďalší prítomní: Harsághy E., hlavná kontrolórka
Vidumská K., zam.obce
Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Kováč M., Dubas J.

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Úprava rozpočtu r. 2017
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016, Správa audítora o overení súladu
výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky
2019,2020
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020
Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Lipníky
Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Žiadosti o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Prevod pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba do k. ú. Lipníky
VSD, a.s. – zmluva o zriadení vecného bremena, kúpna zmluva (stavba „Lipníky-Taľka – IBV
6RD“)

16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice
Bc. Červeňakovú J. a overovateľov zápisnice p. Kováča M. a p. Dubasa J.
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
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Dubas J.

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Úprava rozpočtu r. 2017
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016, Správa audítora o overení súladu
výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky
2019,2020
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020
Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Lipníky
Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Žiadosti o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Prevod pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba do k. ú. Lipníky
VSD, a.s. – zmluva o zriadení vecného bremena, kúpna zmluva (stavba „Lipníky-Taľka – IBV
6RD“)

16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
 uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky)
- uznesenie č. 205/2017 – splnené (uskutočnenie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách
v obci Lipníky)
uznesenie č. 210/2017 – trvá (zadanie spracovania územného plánu)
uznesenie č. 214/2017 – splnené (zakúpenie autobus.zastávok)
návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 216/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Dubas J.
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K bodu 3:
Úprava rozpočtu r. 2017
Starosta obce oboznámil prítomných s vykonaným rozpočtovým opatrením č. 2017/08 zo dňa
30.11.2017 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. a s rozpočtovým
opatrením č. 2017/09 zo dňa 13.12.2017 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona
583/2004 Z. z. a v súlade s dodatkom č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami. Rozpočtové opatrenia boli poslancom a hlavnej kontrolórke doručené
k preštudovaniu.
- 17:54 hod. – na zasadnutie prichádza p. poslanec Ing. Klimčo Štefan
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 217/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2017/08 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
a rozpočtové opatrenie č. 2017/09 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004
Z.z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie ďalšiu úpravu rozpočtu, t. j. rozpočtové
opatrenie č. 2017/10 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z..
Jednotlivé položky odôvodnil.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 218/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2017/10 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 4:
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016, Správa audítora o overení
súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou
Starosta obce predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2016 vrátane správy
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016. Audit účtovnej závierky
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vykonal Ing. Marek Lipka. Správu starosta obce prečítal a predložil k nahliadnutiu. Výročná
správa bola doručená poslancom ako aj hlavnej kontrolórke k preštudovaniu.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 219/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
1. správu audítora o overení účtovnej závierky závierky za rok 2016
2. správu audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou
3. výročnú správu Obce Lipníky za rok 2016
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 5:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2018. Návrh plánu bol vyvesený od 27.11.2017 do 13.12.2017.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 220/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 v počte a štruktúre tém, uvedených v časti
návrhu kontrol
2. splnomocňuje
hlavnú kontrolórku obce Lipníky určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu,
štruktúry a tém v časti návrhu kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek Obecného
zastupiteľstva Lipníky.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 6:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky
2019,2020
Starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018
s výhľadom na roky 2019,2020. V závere stanoviska je odporúčanie hlavnej kontrolórky
predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 221/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom
na roky 2019,2020
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom
na roky 2019,2020.
 návrh rozpočtu bol zverejnený - vyvesený odo dňa 24.11.2017 do 13.12.2017 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. 222/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na roky 2019, 2020
2. schvaľuje
rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na rok 2018 v celkovej sume:
Bežný rozpočet:
 príjmy 174 908,55 Eur
 výdavky 163 861,55 Eur
Kapitálový rozpočet:
 príjmy 0,00 Eur
 výdavky 42 696,00 Eur
Finančné operácie:
- príjmy 42 696,00 Eur
- výdavky 11 047,00 Eur
Rozpočet SPOLU:
 príjmy 217 604,55 Eur
 výdavky 217 604,55 Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0
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K bodu 8:
Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce
Lipníky.
 návrh VZN bol zverejnený - vyvesený odo dňa 15.11.2017 do 13.12.2017 na úradnej
tabuli a webovom sídle obce
 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie
 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
 pripomienky poslancov a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 223/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady na území obce Lipníky

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 9:
Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky
 návrh VZN bol zverejnený - vyvesený odo dňa 24.11.2017 do 13.12.2017 na úradnej
tabuli a webovom sídle obce
 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie
 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
 pripomienky poslancov a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 224/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
VZN č. 3/2017 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
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

6/12

K bodu 10:
Návrh VZN 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 návrh VZN bol zverejnený - vyvesený odo dňa 15.11.2017 do 13.12.2017 na úradnej
tabuli a webovom sídle obce
 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie
 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky
 pripomienky poslancov a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 225/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 11:
Žiadosti o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí
Starosta obce predložil žiadosť Mesta Prešov a žiadosť Súkromného centra voľného času
ELBA, Prešov o spolufinancovanie CVČ.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 226/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
neschvaľuje
poskytnutie dotácií na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na základe
žiadosti Mesta Prešov a žiadosti Súkromného centra voľného času ELBA, Prešov

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 12:
Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Evanjelickej cirkvi a.v.,
Nemcovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vrátane všetkých príloh (č.
spisu OcU-LI-253/2017). Informoval, že žiadateľ má vyúčtovanú dotáciu poskytnutú v roku
2017. V návrhu rozpočtu na rok 2018 obec počítala s poskytnutím dotácie. Dotáciu je možné
poskytnúť v súlade s platným VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
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Evanjelická cirkev a.s., Nemcovce žiada dotáciu za účelom organizovania kultúrnych
a športových a vzdelávacích podujatí a účasť na nich – súťaže spevokolov, vianočná
a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, Misijné dni Stará Ľubovňa, detská besiedka,
stretnutia dorastu, stretnutia žien, seniorátny futbalový a volejbalový turnaj vo výške 200,00
Eur.
Starosta obce vyjadril návrh výšky dotácie t. j. 150,00 Eur v prípade, ak sa obecné
zastupiteľstvo rozhodne poskytnúť dotáciu.
- pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 227/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
poskytnutie dotácie ECAV Nemcovce z rozpočtu obce na rok 2018
vo výške: 150,00 Eur
na účel: organizovanie kultúrnych a športových a vzdelávacích podujatí a účasť na nich

– súťaže spevokolov, vianočná a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, Misijné dni
Stará Ľubovňa, detská besiedka, stretnutia dorastu, stretnutia žien, seniorátny
futbalový a volejbalový turnaj
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 13:
Žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi Kapušany o
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vrátane všetkých príloh, na základe VZN č.
3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (č. spisu: OcU-LI-244/2017). Dotáciu žiada vo
výške 500,-- Eur podľa možností, na účel: aktivity pre deti – detský tábor, stretnutia, púte
a výlety pre deti, miništrantov, birmovancova a pod.
Starosta informoval, že žiadateľ má vyúčtovanú dotáciu poskytnutú v roku 2017; a v návrhu
rozpočtu na rok 2018 obec počítala s poskytnutím dotácie. Taktiež navrhol výšku dotácie
150,00 Eur v prípade, ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne poskytnúť dotáciu.
- pozmeňujúce návrhy neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 228/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi Kapušany z rozpočtu obce na rok 2018
vo výške: 150,00 Eur
na účel: aktivity pre deti – detský tábor, stretnutia, púte a výlety pre deti, miništrantov,

birmovancova a pod.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

K bodu 14.:
Prevod pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba do k. ú. Lipníky
Starosta obce informoval prítomných, že v riešení zmeny územia obce Lipníky, t. j.
pričlenením pozemkov z katastrálneho územia Šarišská Poruba ku katastrálnemu územiu
Lipníky ide o výmeru približne 6,168 ha. K tejto výmere by bolo z logického hľadiska dobré
zahrnúť ešte 3 pozemky, pokiaľ by s tým Obec Šarišská Poruba súhlasila. Presná výmera
bude určená geometrickým plánom. Geometrický plán bude prílohou zmluvy resp. dohody
medzi Obcou Lipníky a Obcou Šarišská Poruba a mal by byť vyhotovený v januári 2018.
Následne sa pripraví dohoda a bude táto vec predložená na rokovanie obecnému
zastupiteľstvu.
K bodu 15.:
VSD, a.s. – zmluva o zriadení vecného bremena, kúpna zmluva (stavba „Lipníky-Taľka
– IBV 6RD“)
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie zmluvu o zriadení vecného bremena
a kúpnu zmluvu, ktoré sa týkajú stavby „Lipníky-Taľka – IBV 6RD“, kde je druhou
zmluvnou stranou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:
36599361.
Starosta konštatoval, že poslanci a hlavná kontrolórka by mali byť s obsahom jednotlivých
zmlúv oboznámení, keďže ich dostali k naštudovaniu. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne,
a pozemok pod stavbou sa odpredá vo výmere 9 m2 v cene 10,00 Eur/m2 v náväznosti na
uznesenie OcZ Obce Lipníky č. 53/2015, zo dňa 26.8.2015.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 229/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 1656/3030/2017 pre stavbu č. 9007443, názov
stavby Lipníky – Taľka – IBV 6RD uzatvorenú medzi Obcou Lipníky, Lipníky 100, 082 12
Kapušany, IČO: 00690490 ako povinným z vecného bremena a Východoslovenskou
distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO 36599361 ako oprávneným
z vecného bremena. Na základe tejto zmluvy sa zriaďuje vecné bremeno v prospech
oprávneného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia
na parc. E KN 734/102 k. ú. Lipníky v rozsahu Geometrického plánu č. 9/2017 a 12/2017.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0
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Uznesenie č. 230/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
1. prevod vlastníctva pozemku – odpredaj geometrickým plánom č. 8/2017, vyhotoveným
spol. Progres CAD Engineering s.r.o. IČO 316 726 55, odčleneného pozemku parc. č.
KN C 405/4 k. ú. Lipníky, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 (v nadväznosti
na uznesenie OcZ Obce Lipníky č. 53/2015 prijatého na 7. zasadnutí OcZ dňa 26.8.2015)
v cene 10,00 Eur/m2.
2. Kúpnu zmluvu č. 1830/3030/2017 pre stavbu č. 9007443, názov stavby Lipníky – Taľka
– IBV 6RD uzatvorenú medzi Obcou Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany, IČO:
00690490 ako predávajúcim a Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO 36599361 ako kupujúcim. Predmetom zmluvy je odpredaj geometrickým
plánom č. 8/2017, vyhotoveným spol. Progres CAD Engineering s.r.o. IČO 316 726 55,
odčleneného pozemku parc. č. KN C 405/4 k. ú. Lipníky, zapísaný ako zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 9 m2.

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

K bodu 16.:
Rôzne
16.1. Vyradenie majetku – autobusová zastávka plechová
Starosta obce navrhol vyradiť plechovú autobusovú zastávku z dôvodu jej značného
opotrebenia a zničenia. Tohto času je už prebytočná, nakoľko obec zakúpila nové
autobusové zastávky. Zastávka je evidovaná v majetku pod inventárnym číslom 14/7,
jej zostatková cena k 30.11.2017 je vo výške 23,49 Eur. Likvidáciu navrhol odpredajom
za 24,00 Eur.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 231/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
1. vyradenie autobusovej plechovej zastávky, inv. číslo: 14/7
2. odpredaj autobusovej plechovej zastávky, inv. číslo: 14/7 v cene 24,00 Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

16.2. Chodník
Starosta predložil na prerokovanie návrh dať zamerať a pripraviť podklady k výstavbe
chodníka v časti od Dzurkových k Maťašovým, vrátane verejného obstarávania.
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Uznesenie č. 232/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
prípravu podkladov k výstavbe chodníka v dvoch vetvách
1.vetva - od Dzurkových k MŠ
2.vetva – od MŠ k Maťašovým
t. j. zameranie, projektová dokumentácia, verejné obstarávanie
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M., Dubas J.

0
0
0

16.3. Územný plán
Starosta predložil podrobný rozpis nákladov, celkové náklady sú vo výške cca
15.000,00 Eur. Žiadať o dotáciu na územný plán sa podáva každoročne do 28.februára.
Povedal, že je dôležité začať so spracovaním územného plánu.
- 19:45 hod. – zo zasadnutia odchádza p. poslanec Dubas J.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 233/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
zadať spracovanie územného plánu obce v roku 2018
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3

Hlasovali
Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J.,
Kováč M.

0
0
0

16.4. Žiadosť Ing. Kmecovej M. o odpredaj pozemkov
Starosta obce prečítal žiadosť Ing. Kmecovej M. o odpredaj pozemku, ktorý sa
nachádza na parcelách č. 410, 411/3, 411/4 v k.ú. Lipníky. P. Ing. Kmecová má záujem
zúčastniť sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu, aby vysvetlila svoje
dôvody.
Poslanci vyjadrili svoj súhlas s tým, aby bola pozvaná na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
16.5. Poistenie majetku
Starosta informoval poslancov, že dostal 5 ponúk na poistenie obecných budov.
V jednej ponuke boli poistené aj 3 obecné mosty. Spýtal sa, či má uzatvoriť aj poistné
zmluvy na mosty.
p. Kováč – upozornil, že most pri ich dome je narušený a bolo by dobré poistiť aj mosty
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v obci ak to nebude vysoká suma
K bodu 17.:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil
ukončené a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Bc. Červeňaková J.

Overovatelia: Kováč M.
Dubas J.

zasadnutie obecného zastupiteľstva za

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Uznesenie OcZ č. 216/2017 – 233/2017
 Rozpočtové opatrenia 2017/08 – 2017/10
 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2018
 Návrh rozpočtu na r. 2018 s výhľadom na r.2019,2020
 Návrh VZN č. 2/2017
 Návrh VZN č. 3/2017
 Návrh VZN č. 4/2017
 Kópie žiadosti na spolufinancovanie CVČ
 Kópia žiadosti ECAV o dotáciu
 Kópia žiadosti Rím.kat.cirkvi o dotáciu
 Návrhy zmlúv s VSD, a.s.
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