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Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 27.03.2019 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

    poslanci OcZ –  Bc. Červeňaková J., Paľa M., Krochta S., Vihonská M.  

                              Kováč M. (prišiel o 18:20 hod.) 

Neprítomní:        - 

Ďalší prítomní:   - 

                                                                              

Verejnosť:           - 

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Krochta S., Paľa M.  

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenia 

4. Smernica VO 

5. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lipníkoch 

6. EXPOL TRADE - žiadosť o vyjadrenie 

7. Žiadosť Ing. Vihonského 

8. Schválenie dodatkov k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

9. Žiadosť o možnosť prepojenia optickým káblom - WI-NET 

10. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s využitím OZE“ - podanie informácií  

11. Rôzne  

12. Diskusia 

13. 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. S. Krochtu a p. M. Paľu.   

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za predložený program bolo 

hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenia 
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4. Smernica VO 

5. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lipníkoch 

6. EXPOL TRADE - žiadosť o vyjadrenie 

7. Žiadosť Ing. Vihonského 

8. Schválenie dodatkov k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

9. Žiadosť o možnosť prepojenia optickým káblom - WI-NET 

10. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s využitím OZE“ - podanie informácií  

11. Rôzne  

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 
K bodu 2. 

Kontrola prijatých uznesení 

- uznesenie č. 61/2015 – trvá (rokovanie s majiteľmi sýpky) 

- uznesenie č. 232/2017 – trvá (príprava podkladov k výstavbe chodníkov – od Dzurka), 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. 265/2018 – trvá (vypracovať statický posudok na budovu sýpky v časti Taľka)-  

- uznesenie č. 4/2018 bod 3. - nesplnené, trvá (predsedom všetkých komisií predložiť na  

                                                najbližšom zasadnutí návrh plánu činnosti komisii) 

          - predseda komisie pre kultúru a šport - splnené 

- uznesenie č. 21/2019 - v súvislosti s týmto uznesením bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, nikto  

                                       sa neprihlásil 

návrh na uznesenie: 

  

  Uznesenie č. 24/2019 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  berie na vedomie 

           kontrolu plnenia prijatých uznesení  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 
K bodu 3. 

Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenia 

Starosta obce predložil a oboznámil poslancov s vykonanými rozpočtovými opatreniami č. 8/2018 zo 

dňa 28.12.2018 a  č. 1/2019 zo dňa 22.03.2019 uskutočnenými podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

Z. z., rozpočtovým opatrením č. 9/2018 zo dňa 28.12.2018 uskutočnenom podľa § 14 ods. 2 písm. a) 

zákona č.583/2004 Z. z. a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami vrátane 

dodatkov.  

Následne predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 podľa § 14 

ods. 2 písm. b) zákona 583/2004 Z. z.  

Rozpočtové opatrenia boli poslancom a hlavnej kontrolórke doručené k preštudovaniu. Jednotlivé 

položky rozpočtových opatrení odôvodnil.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 25/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 
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 berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie č. 8/2018 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.  

b) rozpočtové opatrenie č. 9/2018 uskutočnené v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 

583/2004 Z.z. 

c) rozpočtové opatrenie č. 1/2019 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 

(úprava rozpočtu na rok 2019) 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 26/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 rozpočtové opatrenie č. 2/2019 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 

 Z.z. (úprava rozpočtu na rok 2019) 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 4. 

Smernica VO 

V súvislosti s novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov predložil starosta obce na prerokovanie a schválenie návrh Smernice o verejnom 

obstarávaní. Jej schválením sa zruší Smernica č. 2017/1 zo dňa 21.06.2017.  

- materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu 

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 27/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 Smernicu č. 2019/01 o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117  

 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 5. 

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lipníkoch 

- 18:20 hod., na zasadnutie sa dostavil p. poslanec M. Kováč 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh Knižničného a výpožičného poriadok Obecnej 

knižnice v Lipníkoch. Poslancom a hlavnej kontrolórke bol zaslaný k preštudovaniu.  

- k návrhu boli vznesené pozmeňujúce návrhy: 

   a) v čl. 7 bod 5. - uviesť „poučenie“ namiesto „Knižničného poriadku“ 

   b) v čl. 8 bod 3. -  nahradiť týmto znením: Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu neplatí  

        čitateľ registračný poplatok.  

   c) v čl. 8 bod 7. - odstrániť 4 vetu 

   d) čl. 16 „Poriadok študovní a čitárni“ Práva a povinnosti používateľa v študovniach a čitárňach -   

       celý vypustiť  

   e) určiť poplatok za upomienky: 

       za 1. upomienku 0,40 Eur + aktuálne poštovné pokiaľ je upomienka odoslaná poštou 

       za 2. upomienku 0,80 Eur + aktuálne poštovné pokiaľ je upomienka odoslaná poštou 

   f) určiť poplatok za stratenú alebo poškodenú knihu vo výške 5,00 Eur za kus 

   g) určiť poplatok za vyhotovenie fotokópie článku vo výške 0,10 Eur za stranu 

 

- návrh na uznesenie po zmene návrhu poriadku: 

 

 Uznesenie č. 28/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje   

 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lipníkoch  s navrhnutými úpravami 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 6. 

EXPOL TRADE - žiadosť o vyjadrenie 

Starosta predložil na prerokovanie žiadosť Expol Trade, s.r.o. Hanušovce nad Topľou, č. sp. OcU-LI-

21/2019 a oboznámil prítomných s jej obsahom. Spoločnosť žiada vyjadrenie vo veci zriadenia 

vzorkovej predajne kotlov na tuhé palivá, ktorú chce zrealizovať v dvojdome pri hlavnej ceste v obci 

Lipníky (súpis. č. 83).   

- vyjadrenia poslancov sú kladné, pokiaľ by nešlo o výrobu a rušivé úkony v stavbe. 

- k zriadeniu vzorkovej predajne kotlov na tuhé palivá  nemajú námietky za predpokladu kladných  

  vyjadrení všetkých dotknutých orgánov 

 

      Uznesenie č. 29/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 po prerokovaní žiadosti spoločnosti Expol Trade, s.r.o. Hanušovce nad Topľou zo dňa 

 5.2.2019 vyjadruje súhlasné stanovisko za predpokladu dodržania účelu využitia a kladných 

 vyjadrení všetkých dotknutých orgánov 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  
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Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

  

 

K bodu 7. 

Žiadosť Ing. Vihonského 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Ing. Vihonského a p. Vihonskej zo dňa 

04.02.2019 vo veci vydania súhlasu s drobením pozemkov p. č. KN C 305/8 a 305/3 k. ú. Lipníky. 

V časti, kde sa tieto pozemky nachádzajú je už realizovaná individuálna bytová výstavba. Pozemky sú 

vedené v extraviláne.  

- p. Kováč - pýta sa v akom štádiu spracovania je územný plán 

- starosta - odpovedá, že približne o rok by mohol byť predložený na záverečné posúdenie 

- poslanci vyjadrili súhlas s delením - drobením predmetných pozemkov  

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 30/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 po prerokovaní žiadosti Ing. Vihonského a Moniky Vihonskej zo dňa  04.02.2019 

 a vzhľadom na to, že predmetné pozemky sa nachádzajú v extraviláne a v časti obce, kde sa 

 realizuje  individuálna bytová výstavba 

 súhlasí  
 s delením (drobením) pozemkov v k. ú. Lipníky parc. č. KN C 305/8 - zastavaná plocha, 305/9 - 

 zastavaná plocha/stavba, 305/3 - trvalý trávny porast  

 Obec nemá spracovaný územný plán.  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 8. 

Schválenie dodatkov k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh dodatkov č. 2 a č. 3 k Zmluve o zriadení 

spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009. Potrebu dodatkov k zmluve odôvodnil.  

K uvedenému neboli vznesené pripomienky.  

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 31/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 dodatok č. 3 a dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 

 uzatvorenej s Obcou Kapušany 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 9. 

Žiadosť o možnosť prepojenia optickým káblom - WI-NET 

Starosta oboznámil prítomných o obsahom žiadosť spoločnosti WI-NET s.r.o., Raslavice. Jedná sa 

o prepojenie rozvádzača spol. Telekom a vysielača na streche optickým káblom. Optickým prepojením 

sa získa neobmedzená internetová linka pre vysielač a tým dôjde k zvýšeniu kvality internetových 

služieb.  

 

K bodu 10. 

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s využitím OZE“ 

- starosta informoval poslancov o začatí prác na tomto projekte - výmena okien a dverí, zatepľovanie 

fasády, slnečné kolektory, ohrev teplej vody, nadstavba klubovne v prednej časti, informoval tiež 

o prácach súvisiacich s týmto projektom - prekládke elektrickej prípojky, internetu WI-NET, 

telefonického vedenia Telekomu, rozhlasového vedenia, vonkajšieho osvetlenia a beskozvodov, to 

všetko si bude vyžadovať dodatočné náklady, tiež budú urobené niektoré stavebné opravy oproti 

pôvodnému projektu. O dodatkoch k tomuto projektu sa bude rokovať na ďalších zasadnutiach OcZ. 

- p. Paľa - pýtal sa na predpokladané ukončenie projektu 

- starosta - odpovedal, že podľa zmluvy do októbra 2019 

 

 Uznesenie č. 32/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 informácie týkajúce sa projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s využitím  

 OZE“ a potrebu dofinancovania projektu  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 11. 

Rôzne 

11.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2018 

 Starosta predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2018.   

 Materiál bol poslancov odovzdaný. K uvedenému neboli vznesené pripomienky. 

 - návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 33/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2018 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

11.2. Zámer prenájmu priestorov - 1.poschodie v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 - III.

 - starosta pripomenul, že termíny vyhlásenej verejnej súťaže skončili, do súťaže nebol podaný 
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 žiaden návrh. Navrhol znovu vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, podmienky obchodnej verejnej 

 súťaže schválené uznesením OcZ č. 21/2019 dňa 14.01.2019 zostanú v platnosti. 

 - návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 34/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 ukladá 

 obecnému úradu vykonať vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného 

 majetku vo vlastníctve Obce Lipníky, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Lipníky, obec Lipníky, okres 

 Prešov - nebytové priestory (priestory reštaurácie) - 1. poschodie v budove predajne 

 a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky;  

 podmienky obchodnej verejnej súťaže schválené na zasadnutí OcZ dňa 14.01.2019 uznesením 

 OcZ č. 21/2019 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

11.3. Natur - Pack, a.s. - Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

 s odpadmi z obalov zo dňa 29.6.2016 

 Starosta predložil na schválenie Dodatok  č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného 

 nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.6.2016. Predmetom dodatku sú nové legislatívne 

 zmeny, a tiež niektoré doplňujúce ustanovenia týkajúce sa napr. farebného rozlíšenia 

 zberných nádob a možných spôsobov zberu triedeného odpadu v obci.  

 - k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

 - návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 35/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo 

 dňa 29.6.2016 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 12. 

Diskusia 

- poslanec p. Paľa - pýta sa na možnosť zriadenia fotopascí 

- starosta - pri budovách OÚ, MŠ, predajne, domu smútku a multifunkčnom ihrisku by bolo   

výhodnejšie zapojiť sa do výzvy na kamerový systém. Povedal, že je pripravený zapojiť sa do výzvy.  

- starosta hovoril o problémoch s dodávkou vody, v sobotu v niektorých častiach voda nešla, problém     

  bol nahlásený vodárenskej spoločnosti, tá bude situáciu riešiť j výmenou zariadení 
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- p. Kováč upozornil, že uvedené problémy môže spôsobiť aj obsluha zariadení pri vodojemoch medzi 

obcou Šarišskou Porubou a obcou Lipníky 

 

 

K bodu 13: 

Záver  

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

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Bc. Červeňaková J .               .................................  

            

Overovatelia:  Krochta S.                              ................................. 

                     

                        Paľa M.                                  …............................. 

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

              starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Rozpočtové opatrenia 4x 

 Návrh smernice VO 

 Návrh knižničného a výpožičného poriadku ... 

 Kópia žiadosti EXPOL TRADE 

 Kópia žiadosti Ing. Vihonského 

 Návrh dodatkov k zmluve o zriad. spol. obec.úradu 

 Kópia žiadosti WI-NET s.ro. 

 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018 

 Návrh dodatku č. 2, Natur-Pack, a.s. 

 Uznesenie OcZ č. 24/2019 – 35/2019 


