Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 26.06.2019

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.
Neprítomní:
Kováč M., Krochta S.
Ďalší prítomní: Ing. E. Harsághy-hlavná kontrolórka, K. Kováčová-zam.obce
Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Paľa M., Vihonská M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2018
4. Návrh VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Lipníky
5. Návrh dodatku č. 2 k VZN 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
7. Prenájom nebytových priestorov v budove s.č. 99 priestorov reštaurácie - VOS
8. Žiadosť p. Plančára J. ml.
9. Stavba parkoviska pri materskej škole (vypracovanie PD, podanie žiadosti o dotáciu cez MAS)
10. Rôzne
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. Paľu M. a p. Vihonskú M.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za predložený program bolo
hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

Schválený program rokovania:
1.

Otvorenie zasadnutia
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2.
3.
4.

Kontrola prijatých uznesení
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2018
Návrh VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Lipníky
5. Návrh dodatku č. 2 k VZN 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
7. Prenájom nebytových priestorov v budove s.č. 99 priestorov reštaurácie - VOS
8. Žiadosť p. Plančára J. ml.
9. Stavba parkoviska pri materskej škole (vypracovanie PD, podanie žiadosti o dotáciu cez MAS)
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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
- predseda finančnej komisie - splnené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 42/2019
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., Paľa M., Vihonská M.

K bodu 3.
Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2018
Starosta obce predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Lipníky za
rok 2018. Konštatoval, že stanovisko bolo v dostatočnom predstihu doručené poslancom
k preštudovaniu. Stanovisko je prílohou zápisnice.
K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
Následne predložil na prerokovanie a schválenie návrh Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2018.
Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom k preštudovaniu. Návrh
záverečného účtu bol zverejnený od 10.06.2019 do 26.06.2019.
 prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2018
 pripomienky neboli vznesené
 návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
2. schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 79.423,75 € a jeho vykrytie z návratných
zdrojov financovania vo výške 40 942,76 € a použitím finančných prostriedkov z
rezervného fondu vo výške 38 480,99 €.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje

1. záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
2. rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 31024,90 € takto :
do rezervného fondu sa pridelí 31024,90 €
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

K bodu 4.
Návrh VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Lipníky
- starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN 1/2019
- návrh VZN bol zverejnený od 11.06.2019 do 26.06.2019, poslancom a hlavnej kontrolórke bol
doručený k preštudovaniu
- k návrhu VZN neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.
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K bodu 5.
Návrh dodatku č. 2 k VZN 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
- starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh dodatku č. 2 k VZN
- návrh VZN bol zverejnený od 11.06.2019 do 26.06.2019, poslancom a hlavnej kontrolórke bol
doručený k preštudovaniu
- k návrhu VZN neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky a o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

K bodu 6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Lipníky na II. polrok 2019.
Plán bol zverejnený od 11.06.2019 do 26.06.2019. Bol doručený všetkým poslancov k naštudovaniu.
K predloženému plánu neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 v počte a štruktúre tém, uvedených v časti
návrhu kontrol
2. poveruje
hlavnú kontrolórku obce Lipníky
určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, štruktúry a tém v časti návrhu
kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek Obecného zastupiteľstva obce Lipníky.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.
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K bodu 7.
Prenájom nebytových priestorov v budove s. č. 99 priestorov reštaurácie - VOS
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie znovu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom
z dôvodu, že na základe vyhlásenej súťaže nebola doručená žiadna ponuka, termín na predkladanie
ponúk bol do 31.05.2019 do 12:00 hod.
Hovoril, že v zime bude nutné v týchto priestoroch temperovať teplotu.
Informoval, že si bolo niekoľko záujemcov obhliadnuť priestory, hovorili o potrebných vysokých
investíciách.
Starosta obce navrhol, aby sa do podmienok bodu 3. - do účelu nájmu doplnilo „alebo na iný účel“
- návrh na uznesenie
Uznesenie č. 48/2019
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 dopĺňa v bode 3. nasledovne: Vyhlasovateľ súťaže ponúka na prenájom
priestory s využívaním pre reštauračné služby s podávaním teplých jedál alebo iný účel.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

K bodu 8.
Žiadosť p. Plančára J. ml.
Starosta obce informoval, že p. Plančár J. ml. a p. Fedorová doručili žiadosti vo veci úpravy priekop,
s ich obsahom oboznámil prítomných. P. Plančár žiada, aby do priekopy boli vložené korugované
rúry. Starosta hovoril o zlom spádovaní priekopy, že je potrebné zamerať kritické miesta či vychádza
spádovanie, v kritickej časti obce je potrebné priekopy vyčistiť, je potrebné riešiť miesta, kde stojí
voda (aj na komunikáciách) a problém nastane počas povodňovej situácie, je to veľká investícia. Ak
by sa to riešilo korugovanými rúrami nie dlaždicami, je potrebné aby boli vybudované odpadové
a prečisťovacie šachty.
- p. Paľa - ak si každý urobí samostatne nevyrieši sa problém, pretože nebude dodržané spádovanie
pozdĺž celej priekopy
- starosta navrhuje dať zamerať spádovanie v kritických miestach, budeme hľadať riešenie
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
ukladá
obecnému úradu zabezpečiť spracovanie dokumentácie pre výškopisné zameranie kritických
miest v smere od železničného podjazdu k cintorínu
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.
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K bodu 9.
Stavba parkoviska pri materskej škole (vypracovanie PD, podanie žiadosti o dotáciu cez MAS)
Starosta hovorí, že miestna komunikácia pri MŠ sa stáva nepriechodnou, je dôležité riešiť parkovanie
pri materskej škole. V tejto veci je potrebné zadať vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné
a stavebné konanie a následne by sme podali žiadosť o dotáciu cez MAS Šafrán. Na základe
vyhlásenej výzvy je možné predkladať žiadosti do 4.9.2019. Cez MAS vychádza na obec suma cca
20000 Eur.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
1. zadanie spracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie na stavbu
„Parkovisko pri MŠ Lipníky“
2. podanie žiadosti o NFP resp. dotáciu na financovanie projektu „Parkovisko pri MŠ
Lipníky“ cez MAS Šafrán
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

K bodu 10.
Rôzne
10.1. Vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity
Starosta hovoril, že v súvislosti s vyhlásenou povodňovou aktivitou - III. stupňom dňa 18.6.2019
boli uskutočnené záchranné práce pri povodni na odstraňovanie prekážok z toku Ladianky. Obec
si bude uplatňovať preplatenie výdavkov na vykonané záchranné práce.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
informácie týkajúce sa vyhlásenej povodňovej situácie
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Paľa M., Vihonská M.

10.2. Čistenie potoka
Starosta informoval, že opakovane žiada SVP o čistenie potoka.
10.3. Najbližšie kultúrne akcie
Starosta informoval, že kultúrna komisia pripravila „Deň detí“ a 24.08.2019 zájazd pre
občanov obce do Nyíregyházy do aquaparku.
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené
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a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Bc. Červeňaková J .

Overovatelia: Paľa M.
Vihonská M.

.................................
.................................
….............................
….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Prílohy:











Prezenčná listina
Návrh programu zasadnutia
Stanovisko HK k záverečnému účtu
Návrh záverečného účtu
Návrh VZN 1/2019
Návrh Dodatku č. 2 k VZN 1/2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2019
Podmienky OVS schválené 14.1.2019
Kópia žiadosti žiadosti J. Plančára ml., p. Fedorovej
Uznesenie OcZ č. 41/2019 – 51/2019
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