Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 04.04.2018

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J.
Ing. Klimčo Š. (prítomný od 18:15 hod.)
Neprítomní:
poslanci – Miroľová V.
Ďalší prítomní: Ing. Harsághy E., hlavná kontrolórka
Verejnosť:

Ing. Gaál E., Ondov P.

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Kováč M., Dubas J.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, 2/2018
Podanie žiadosti o NFP na základe výzvy PSK
Projekt „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Lipníky“
Optická sieť – PRESNET
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Lipníky“
9. Prevod pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba do k. ú. Lipníky
10. Rôzne
10.1. 700.rokov 1. písomná zmienka
10.2. Stanislav Lazur – IMASZ – žiadosť, č. sp. OcU-LI-13/2018
10.3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Lipníky
10.4. DHZ
10.5. informácie – MAS Šafrán
10.6. informácie – Mikroregión Haľagoš
11. Diskusia
12. 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:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
3
3

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Dubas J.
1/9

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, 2/2018
Podanie žiadosti o NFP na základe výzvy PSK
Projekt „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Lipníky“
Optická sieť – PRESNET
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ
a MŠ Lipníky“
Prevod pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba do k. ú. Lipníky
Rôzne
10.1. 700.rokov 1. písomná zmienka
10.2. Stanislav Lazur – IMASZ – žiadosť, č. sp. OcU-LI-13/2018
10.3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Lipníky
10.4. DHZ
10.5. informácie – MAS Šafrán
10.6. informácie – Mikroregión Haľagoš
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
- uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky)
- uznesenie č. 210/2017 – trvá (zadanie spracovania územného plánu)
- uznesenie č. 232/2017 – trvá (príprava podkladov k výstavbe chodníkov), výber spracovateľa
v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov bol ukončený
uznesenie č. 235/2018 – splnené (podanie dovolania dovolateľa (pôvodného žalobcu
v právoplatne skončenej veci) proti rozsudku Krajského súdu v Prešove
zo dňa 15.11.2017, sp. zn. 6Cob/57/2016 – 136)
návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 237/2018
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

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M.,
Dubas J.

0
0
0

K bodu 3:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, 2/2018

- 18:15 hod. prichádza poslanec Ing. Š. Klimčo
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Starosta obce oboznámil prítomných s vykonaným rozpočtovým opatrením č. 1/2018 zo dňa
01.02.2018 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 a s rozpočtovým
opatrením č. 2/2018 zo dňa 01.03.2018 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 1 zákona č.
583/2004 Z. z. Rozpočtové opatrenia boli poslancom a hlavnej kontrolórke doručené
k preštudovaniu.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 238/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
1. rozpočtové opatrenie č. 1/2018 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z.,
2. rozpočtové opatrenie č. 2/2018 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona 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

K bodu 4:
Podanie žiadosti o NFP na základe výzvy PSK

Starosta informoval zastupiteľstvo o novej výzve PSK na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na rok 2018 z rozpočtu PSK. Predložil dve možnosti a to: výmenu rozvodov elektriny
v budove OcÚ a kultúrneho domu alebo úpravu bezbariérového vstupu do budovy kultúrneho
domu. Vzhľadom k tomu, že bezbariérový vstup je aj v projekte „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ povedal, že preferuje výmenu rozvodov
elektrickej energie v budove OcÚ a kultúrneho domu, ktorej súčasťou bude aj výmena
rozvádzača, nové vypínače, zásuvky a nové úsporné LED svetlá.
- poslanci si osvojili návrh starostu
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 239/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu PSK na základe Výzvy Prešovského samosprávneho kraja
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018
- program č. 2 Kultúra
- podprogram č. 2.1 kapitálové (investičné výdavky)
- projekt: Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v spoločenskej sále a vstupnej časti kultúrneho
domu
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 5:
Projekt „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Lipníky“
Starosta obce povedal, že Obec Lipníky zabezpečila v priebehu roku 2017 projektovú dokumentáciu
a taktiež územné a stavebné povolenie na uvedenú stavbu. Rokoval s investičným
riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len „VVS, a. s.“) v Košiciach a
dospeli k záveru, že v roku 2018 je možné uvedenú stavbu zrealizovať iba v spolupráci VVS, a. s.
a Obce Lipníky. VVS, a. s. požaduje, aby Obec Lipníky uskutočnila zemné práce, osadenie poklopov
na nivelitu a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí a trasy potrubia pred realizáciou. VVS, a. s.
zrealizuje dodávku a montáž vodovodu podľa stavebným úradom schválenej projektovej
dokumentácie danej stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán na zrealizovanú stavbu.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky

- návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 240/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
informáciu o ukončenom územnom a stavebnom konaní na projekt „Lipníky-Rozšírenie
vodovodu“
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

Uznesenie č. 241/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
investičnú účasť Obce Lipníky na projekte „Lipníky-Rozšírenie vodovodu“ vo forme
financovania výkopových a zásypových prác z rozpočtu obce
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:
Optická sieť – PRESNET
Starosta predložil návrh na potiahnutie novej optickej siete od spoločnosti Presnet-profi s.r.o., Prešov,
ktorá by mala zabezpečiť postupný prechod celej obce na zrýchlené pripojenie každej domácnosti na
internet, televíziu a kamerový systém. Predložil návrh zmluvy, na základe ktorej obec poskytne
spoločnosti Presnet-profi s.r.o. bezplatne obecnú rozhlasovú sieť a f. Presnet-profi s.r.o. zabezpečí pre
obec na potrebné miesta prívod siete pre kamerový systém Obce Lipníky.
- p. poslanec Dubas sa spýtal na bod zmluvy, kde je dĺžka trvania zmluvy a či sa dá meniť
- starosta odpovedal, že spoločnosť Presnet-profi s.r.o. má s uvedeným projektom náklady a preto je
pre nich uvedená doba trvania zmluvy nutná

- návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 242/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
Zmluvu o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01
Prešov, IČO: 44920130, DIČ: 2022880684. Zmluva rieši využitie KS vo vlastníctve obce
a rozšírenie jeho funkčnosti formou doplnenia existujúcej telekomunikačnej stavby o optický
kábel, úpravu práv a povinností zmluvných strán.
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:
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“
Starosta informoval o doručenom rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „ŽoNFP“) pre projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky. Rozhodnutie bolo doručené
dňa 31.01.2018. Obec čaká na doručenie zmluvy od Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Na základe tohto projektu bude uskutočnená výstavba chodníkov v časti obce Taľka.

- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 243/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, Bratislava o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 072PO130232 pre projekt „Výstavba chodníkov
v obci 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 8:
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Lipníky“
Starosta informoval o rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„ŽoNFP“) pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“, ktoré bolo
doručené bolo dňa 23.03.2018. Pri schvaľovaní ŽoNFP neboli uznané finančné prostriedky na výmenu
strešnej krytiny a časti krovu. Čakáme na doručenie zmluvy.
- poslanec p. Kováč navrhuje pokiaľ má Obec Lipníky dostatok finančný prostriedkov, aby sa
predmetný projekt uskutočnil celý v pôvodnej výške t. z. vrátane strechy a krovu
- poslanec Ing. Klimčo podporil návrh poslanca p. Kováča
- iné návrhy a pripomienky neboli vznesené

- návrh na uznesenia:
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Uznesenie č. 244/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Rozhodnutie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu
konajúceho v mene a na účet riadiaceho orgánu MŽP SR o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok č. NFP310040H008 pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
ZŠ a MŠ 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

Uznesenie č. 245/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
realizáciu celého projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ včítane
SIEA vyčlenených neoprávnených výdavkov a dofinancovanie z prostriedkov rezervného fondu
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:
Prevod pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba do k. ú. Lipníky
Starosta oznámil, že p. Majerník v zastúpení firmy GP-3, s.r.o., Prešov vyhotovil geometrický plán
územia, ktoré má byť pričlenené ku k. ú. Lipníky od k. ú. Šarišská Poruba. Podal informáciu, že
následne je potrebné podať žiadosť na Okresný úrad Prešov, odbor katastrálny na vytýčenie hraníc
v teréne a následne bude podaná žiadosť o zmenu katastrálneho územia na Okresný úrad Prešov,
odbor všeobecnej vnútornej správy. Predtým je však potrebné schváliť Zmluvu o odstúpení časti
katastrálneho územia a tiež schválenie zmeny územia obce Lipníky.
- poslanec Dubas sa spýtal na dĺžku trvania schvaľovacieho procesu
- starosta odpovedal, že predpoklad je do pol roka

- návrh na uznesenia:
Uznesenie č. 246/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
zmenu územia obce Lipníky, t. j. pričlenenie pozemkov z k. ú. Šarišská Poruba vo výmere
63 263m2 ku katastrálnemu územiu Lipníky na základe Geometrického plánu č. 5/2018,
vyhotoveného vyhotoviteľom GP-3 s.r.o., Jesenná 1, Prešov, IČO: 36449792 dňa 18.01.2018
a úradne overeného Ing. Vierou Repáňovou dňa 08.02.2018 pod č. 61-128/18
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov

Počet
5

Hlasovali
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Prítomní
Za

4
4

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

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

Uznesenie č. 247/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
Zmluvu o odstúpení časti katastrálneho územia uzatvorenú medzi Obcou Šarišská Poruba,
Šarišská Poruba 34, 082 12 Kapušany, IČO 00327778 ako odstupujúcim a Obcou Lipníky,
Lipníky 100, 082 12 Kapušany, IČO: 00690490 ako príjemcom, predmetom ktorej je
odstúpenie časti katastrálneho územia Šarišská Poruba o výmere 63 263m2 ku katastrálnemu
územiu Lipníky, na základe Geometrického plánu č. 5/2018, vyhotoveného vyhotoviteľom
GP-3 s.r.o., Jesenná 1, Prešov, IČO: 36449792 dňa 18.01.2018 a úradne overeného Ing. Vierou
Repáňovou dňa 08.02.2018 pod č. 61-128/18, bez nároku na finančné vysporiadanie
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 10:
Rôzne
10.1. 700 rokov 1. písomná zmienka
Starosta na základe dostupných písomných podkladov informoval, že tohto roku uplynie 700
rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci, konkrétne o časti Taľka. Navrhol, že uvedenú
udalosť je možné pripomenúť reklamným banerom a taktiež na jednotlivých kultúrnospoločenských akciách usporadúvaných Obcou Lipníky.
10.2. Stanislav Lazur – IMASZ – žiadosť, č. sp. OcU-LI-13/2018
Starosta obce oznámil poslancom, že Obec Lipníky obdŕžala od firmy Stanislav Lazur –
IMASZ, Prešov žiadosť o zaplatenie zrealizovaných stavebných prác na výstavbe vodovodu,
na základe zmluvy o dielo zo dňa 15.06.2000, vrátane príloh. Starosta informoval, že v roku
2006 bola Obci Lipníky doručená faktúra na sumu 637.122,90 Sk a následne v januári 2007
bola táto faktúra vrátená z dôvodu nedostatočnej identifikácie prác a iných nejasností. Od
vtedy Obec Lipníky neeviduje žiaden účtovný záväzok a dodávateľ diela na list „Faktúra č. 3 –
vrátanie“ zo dňa 23.01.2007 až doposiaľ písomne nereagoval.
Starosta obce informoval prítomných, že túto záležitosť konzultoval aj s právnikom a že táto
vec je už premlčaná.
- p. hlavná kontrolórka Ing. Harsághy – potvrdila, že aj z jej pohľadu na účtovníctvo je
uvedená záležitosť premlčaná a nevie si predstaviť ako by bolo možné po toľkých rokoch
uvedenú vec pojať do účtovníctva
- poslanci k uvedenému bodu nepredložili návrh na uznesenie
10.3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Lipníky
Starosta obce podal informáciu, že musíme opätovne vyhlásiť výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa/ky MŠ Lipníky, pretože na základe už vyhláseného výberového konania sa
neprihlásil žiadny uchádzač.
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10.4. DHZ
Starosta obce predložil návrh na schválenie p. Martina Michňáka za veliteľa DHZ Lipníky.

- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 248/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
za veliteľa zásahu DHZ Michňáka Martina
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

10.5. informácie – MAS Šafrán
Starosta obce informoval, že na stretnutí členov MAS Šafrán bola podaná informácia, že MAS
Šafrán získala štatút aj pre nasledujúce obdobie a v súčasnosti sa budú pripravovať
a vypracúvať žiadosti o NFP. Oproti minulému obdobiu bude pre členské obce daná podstatne
menšia finančná čiastka.

- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 249/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
informáciu o získaní štatútu MAS pre MAS Šafrán a vypracovanie ŽoNFP na chod MAS,
ich animácie a propagáciu
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

10.6. informácie – Mikroregión Haľagoš
Starosta informoval, že členské obce Mikroregiónu Haľagoš sa dohodli na organizovaní
Haľagošských slávností dňa 19.8.2018 na futbalovom ihrisku v Pušovciach, kde by mali
vystúpiť rôzni hudobní predstavitelia. Hlavným ťahákom akcie bude vystúpenie hudobnej
skupiny Drišľak. Na akcii budú môcť vystúpiť aj hudobníci a umelci z nášho regiónu.

- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 250/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
informáciu o organizovaní Haľagošských slávností dňa 19.08.2018 na futbalovom ihrisku
v Pušovciach

8/9

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:
Diskusia
Do diskusie sa prihlásil hosť Ing. Gaál E. V súlade s rokovacím poriadkom mu starosta udelil slovo.
- Ing. Gaál – ponúkol sa, že môže poskytnúť odbornú pomoc a poradenstvo pre Obec Lipníky týkajúcu
sa IT a internetu

K bodu 12:
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
 Rozpočtové opatrenie 1/2018, 2/2018
 Návrh zmluvy – Presnet-profi s.r.o., Prešov
 Kópia rozhodnutia PPA o schválení ŽoNFP
„Výstavba chodníkov v obci Lipníky“
 Kópia rozhodnutia SIEA o schválení ŽoNFP
„Zníženie energet.náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“
 Návrh Zmluvy o odstúpení časti k. ú. medzi Obcou Lipníky
a Obcou Šarišská Poruba
 Kópia žiadosti – Stanislav Lazur-IMASZ
 Uznesenie OcZ č. 237/2018 – 250/2018
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