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Zápisnica 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 03.12.2015 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

                              poslanci OcZ –  Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Neprítomní:         Čurliková V., Harsághy E. 

Ďalší prítomní:    Vidumská K., zam. obce  

                                

Verejnosť:            - 

 

Zapisovateľ:         Kováč M. 

Overovatelia:        Bc. Červeňaková J., Dubas J. 

 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014, Správa audítora o overení súladu  

 výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

 komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

 dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2015 o úhradách za úkony a služby poskytované  

 Obcou Lipníky 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,2018 

8. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 

9. Žiadosť o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí, č. j. 314/2015 

10. Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 

11. Schválenie projektov pre podanie Žiadosti o NFP alebo dotáciu 

12. Schválenie prevodu prostriedkov RF na úhradu kapitálového výdavku 

13. Návrh na darovanie pozemkov pre novú miestnu komunikáciu v časti Lipníky pri ceste I/18 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice               

p. Kováča M. a overovateľov zápisnice Bc. Červeňakovú J. a p. Dubasa J. 

Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Za program rokovania bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   
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Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014, Správa audítora o overení súladu  

výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2015 o úhradách za úkony a služby poskytované  

Obcou Lipníky 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,2018 

8. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 

9. Žiadosť o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí, č. j. 314/2015 

10. Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 

11. Schválenie projektov pre podanie Žiadosti o NFP alebo dotáciu 

12. Schválenie prevodu prostriedkov RF na úhradu kapitálového výdavku 

13. Návrh na darovanie pozemkov pre novú miestnu komunikáciu v časti Lipníky pri ceste I/18 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 2: 

Kontrola prijatých uznesení 
 uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá  

 uznesenie č. 49/2014-12 – pracovné stretnutie zástupcov Obce Šarišská Poruba a Obce Lipníky sa  

uskutočnilo 8.4.2015 na OcÚ v Lipníkoch, pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v obci Šarišská 

Poruba sa uskutočnilo dňa 26.6.2015. Zápisnica ani stanovisko obce Šarišská Poruba neboli doručené, 

úloha trvá 

 uznesenie č. 33/2015 – trvá (vyhotovenie GP) 

 uznesenie č. 55/2015 – trvá (spracovanie PHSR na r. 2016-2022) 

 uznesenie č. 57/2015 – trvá (spracovanie PD pre stavebné úpravy budovy MŠ a ZŠ, s. č. 15) 

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

 návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 75/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

 vypúšťa uznesenie č. 3/2011-9 z kontroly prijatých uznesení 

 s tým, že naďalej zostáva v platnosti 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 Uznesenie č. 76/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 kontrolu plnenia prijatých uznesení  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   
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K bodu 3: 

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014, Správa audítora o overení súladu 

výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou 

Starosta obce predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2014 a Správu o overení 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014. 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:  

 
 Uznesenie č. 77/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

1. Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2014 

2. Správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 

3. Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2014 

  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

 

K bodu 4: 

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom  

poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

 návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce vyvesený dňa 18.11.2015 a zvesený 

dňa 03.12.2015 

 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: 

 
 Uznesenie č. 78/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

      VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku  

      za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

K bodu 5: 

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 3/2015 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 webovej stránke obce vyvesený dňa 18.11.2015 a zvesený 

dňa 03.12.2015 

 počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky  
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 návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnej kontrolórke doručený na preštudovanie 

 poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy  

 návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.79/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

      VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

      materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

  

 

K bodu 6: 
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2015 o úhradách za úkony a služby poskytované Obcou 

Lipníky 

 návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce vyvesený dňa 18.11.2015 a zvesený 

dňa 03.12.2015 

 počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky  

 návrh VZN bol každému poslancovi a hlavnej kontrolórke doručený na preštudovanie 

 starosta informoval o zmenách v návrhu VZN oproti dosiaľ platnému VZN; zavedené je 

nájomné za prenájom lavíc a stolov od pivnej súpravy, zmena výšky nájmu domu smútku pre 

občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky, v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia pri 

položke 82 sadzobníka správnych poplatkov zák. č. 145/1995 Z. z. stanovený upravený 

poplatok za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií /na prekopanie alebo 

pretláčanie miestnych komunikácií/ 

 poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy  

 návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.80/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

      VZN č. 4/2015 o úhradách za úkony a služby poskytované 

 Obcou Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

K bodu 7: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 

2018 

Starosta obce predložil prítomným stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018. Stanovisko bolo doručené všetkým poslancom na preštudovanie, 

takže sú s jeho obsahom oboznámení.  

K stanovisku neboli vznesené pripomienky. 

 návrh na uznesenie: 
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 Uznesenie č.81/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lipníky k návrhu rozpočtu  

      na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

K bodu 8:  

Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 

 návrh rozpočtu bol zverejnený - vyvesený dňa 18.11.2015 a zvesený dňa 03.12.2015 

 každému poslancovi a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie 

 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky 

 prerokovanie návrhu, pripomienky a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené 

 návrh na uznesenie: 

 
        Uznesenie č.82/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

      1. berie na vedomie 

          rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na roky 2017, 2018  

     2. schvaľuje  

          rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na rok 2016 v celkovej sume: 

                Bežný rozpočet:  

 príjmy  144.611,84 Eur 

 výdavky 135.190,84 Eur 

                Kapitálový rozpočet: 

 príjmy 0,00 Eur 

 výdavky 19.000,00 Eur 

                Finančné operácie:  

- príjmy 19.000,00 Eur 

- výdavky 9.421,00 Eur 

                      Rozpočet SPOLU: 

 príjmy 163.611,84 Eur 

 výdavky 163.611,84 Eur 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

K bodu 9:  

Žiadosť o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí, č. j. 314/2015 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Súkromného centra voľného času 

EBONY, Bernolákova 17, Prešov o spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú 

činnosť detí.  

- starosta obce vzhľadom na finančnú situáciu navrhuje nevyhovieť žiadosti tak ako tomu bolo aj  

  v predchádzajúcich rokoch u podobných žiadosti 

- prerokovanie žiadosti, OcZ vyjadrilo nesúhlas s poskytnutím finančných prostriedkov vzhľadom  
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  na finančnú situáciu obce 

- návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky neschvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Súkromné CVČ EBONY, 

 Bernolákova 17, Prešov 
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 3 Ing. Klimčo, M. Kováč, Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa 1 Dubas J. 

Nehlasoval   

 

 

K bodu 10:  

Žiadosť ECAV Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Evanjelického a. v. farského úradu 

Nemcovce o dotáciu z rozpočtu Obce Lipníky na rok 2016. Žiadosť bola doručená v termíne podľa 

VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipníky.  
Dotáciu žiadajú na vnútromisijnú činnosť detí a mládeže: futbalový a volejbalový seniorátny 

turnaj, dištriktuálne dni, vianočnú a veľkonočnú besiedku, súťaže spevokolov, seniorátne stretnutia 

žien, vo výške 200,00 Eur.  

- prerokovanie žiadosti, OcZ vyjadrilo nesúhlas s poskytnutím finančných prostriedkov vzhľadom  

  na finančnú situáciu obce 

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky neschvaľuje 

  poskytnutie dotácie ECAV Nemcovce 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 3 Ing. Klimčo, M. Kováč, Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa 1 Dubas J. 

Nehlasoval   

 

 

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. 

Martina, Kapušany o dotáciu z rozpočtu Obce Lipníky na rok 2016. Žiadosť bola doručená 

v termíne podľa VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipníky.  
Dotáciu žiadajú na: aktivity pre deti, potreby kostola a hlavne na nové okná, vo výške 1.000,00 

Eur.  

- prerokovanie žiadosti, OcZ vyjadrilo nesúhlas s poskytnutím finančných prostriedkov vzhľadom  

  na finančnú situáciu obce 

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 85/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky neschvaľuje 

  poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Martina, 

  Kapušany 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 3 Ing. Klimčo, M. Kováč, Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa 1 Dubas J. 

Nehlasoval   

 

 

K bodu 11:  

Schválenie projektov pre podanie žiadosti o NFP alebo dotáciu 

Starosta obce v súvislosti so zverejnenými výzvami predložil na preschválenie niektoré projekty 

a zároveň aj nové. Navrhol:  

 projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ – týkajúci sa dolnej časti Taľky a ulice 

k materskej škole, 

 projekt „Zateplenie a OZE obecnej budovy“ – týka sa budovy KD,  

 projekt „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie voči vandalizmu v obci Lipníky“ – týkajúci sa 

montáže kamerových systémov a výmeny verejného osvetlenia, 

 projekt „Zateplenie a OZE budovy ZŠ a MŠ“  

Starosta obce bližšie vysvetlil cieľ projektu „Zateplenie a OZE obecnej budovy“. 

p. Kováč M. – podporí myšlienku zateplenia kultúrneho domu v kombinácií zateplenie 

s dostavbou, je potrebné technicky riešiť aj zateplenie stropu. Pýta sa, či strecha zostane pôvodná 

alebo bude nová. 

Starosta obce – odpovedal, že strecha by bola nová 

p. Kováč M. – hovorí, že dolná časť Taľky nie je riešená dlhú dobu. Vyjadril sa, že treba riešiť 

veci podľa naliehavosti. 

- návrh na uznesenie: 

 
  Uznesenie č. 86/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

  projekty pre podanie žiadosti o NFP alebo dotáciu 

1. Výstavba chodníkov v obci Lipníky 

2. Zateplenie a OZE obecnej budovy  

3. Zvýšenie bezpečnosti a prevencie voči vandalizmu v obci Lipníky (montáž  

kamerových systémov a výmena verejného osvetlenia) 

4. Zateplenie a OZE budovy ZŠ a MŠ  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

K bodu 12: 

Schválenie prevodu prostriedkov RF na úhradu kapitálového výdavku 

Starosta obce predložil OcZ na schválenie použitie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu 

kapitálového výdavku – projektovej dokumentácie na stavbu „IBV Lipníky“ vo výške 1.680,00 

Eur. Tento projekt rieši rozšírenie NN sietí v obci k „Marušinovmu lesíku“.  

- návrh na uznesenie: 

 
  Uznesenie č. 87/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu faktúry za spracovanie 
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a dodanie projektovej dokumentácie na stavbu „IBV Lipníky“ vo výške 1.680,00 Eur 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

K bodu 13: 

Návrh na darovanie pozemkov pre novú miestnu komunikáciu v časti Lipníky pri ceste I/18 

Starosta obce na žiadosť jedného z darcov pozemkov p. Jozefa Vojtaška na základe darovacej 

zmluvy opätovne predložil na prerokovanie túto zmluvu v pôvodnom znení, teda tak ako ju 

pripravili darcovia. Vysvetlil, že bol na pozemkovom odbore Okresného úradu v Prešove 

a prejednával túto zmluvu. Tam mu bolo vysvetlené, že darovanie pozemkov na cestu v šírke cca 

4m je pre budúcu cestu nedostatočné. Podľa informácií od projektantov ciest aj z pozemkového 

úradu je potrebné uvažovať o šírke cesty 7,25 m, tak aby sa dali potiahnuť inžinierske siete 

(elektrina, voda, plyn, chodník, prípadne priekopa).  

- poslanci prerokovali opätovne návrh zmluvy 

- návrh na uznesenie:  
 

  Uznesenie č. 88/2015 

             Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. neschvaľuje 

návrh aktuálnej darovacej zmluvy, predmetom ktorej je  

darovanie novovytvorenej parcely označenej p. č. C KN 524/9  

k. ú. Lipníky o celkovej výmere 144 m2 vytvorenej GP č. G1 998/2014 

2. navrhuje 

darcom pozmeniť darovaciu zmluvu tak, aby konečná šírka pozemku 

pre účely cesty /miestnej komunikácie/ vedúceho popri ich parcelách 

bola v šírke 6 m 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

K bodu 14: 

Rôzne 
 

a) Prerokovanie platu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.  

Starosta obce hovorí - v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. je daná povinnosť 

každoročne prerokovať plat starostu. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. patrí 

starostovi obce s počtom obyvateľov v rozmedzí 0 až 500 pri násobku 1,49 plat vo výške 

1.279,00 Eur. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat. Pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy neboli vznesené.  

- návrh na uznesenie:  

 
           Uznesenie č. 89/2015 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky určuje  
v súlade so zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  

          a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.   

          v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní  
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          pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,49 násobku priemernej    

          mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,  

          a to v sume mesačne 1279,00 Eur s účinnosťou od 01.01.2016 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Klimčo, M. Kováč, Dubas J., Bc. Červeňaková J. 

Proti   

Zdržal sa   

Nehlasoval   

 

 

b) Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK, a.s.  

Starosta obce informoval prítomných o podpísaní zmluvy o budúcej zmluve s NATRU-

PACK, a.s. týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Podpísaná bola 23.11.2015. Zmluvy 

je potrebné uzatvoriť do 31.12.2015, obce ktoré nebudú mať uzatvorené zmluvy bude im 

OZV priradená.  

 

 

c) „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ – informácia 

Starosta obce informoval prítomných o prijatí finančných prostriedkov – úhrade DPH na 

projekt „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ vo výške 11.150,84 Eur. Následne 

sme požiadali VÚB o splatenie úveru, úver bol splatený ale ešte je potrebné zrušiť 

založenie pohľadávok u notára. Z uvedeného vyplýva, že obec má všetky bankové úvery 

splatené.  

 

d) Výsledok verejných obstarávaní uskutočnených podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Starosta obce informoval, že z dôvodu niektorých zmien výzvy sme museli 

uskutočniť nanovo obstaranie služieb, z tohto dôvodu bola Zmluva č. JO 270415 

s Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno zrušená. Bolo potrebné nanovo uskutočniť 

verejné obstarávanie.  

Obec uskutočnila nové verejné obstarávanie na predmet zákazky „Poradenstvo 

v oblasti   ekonomickej udržateľnosti – štúdia uskutočniteľnosti v súvislosti 

s projektmi obce v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV 2014-2020)“. Na 

základe vykonaného prieskumu trhu bola ako víťazná ponuka zvolená ponuka 

spoločnosti Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská Cesta 870, Komárno.  

- Starosta obce informoval o ďalšom uskutočnenom verejnom obstarávaní na predmet 

zákazky Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Výstavba 

chodníkov v obci Lipníky“. Výherným uchádzačom sa stala spoločnosť 

PRODOSING s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice.  

 

 

           - návrh na uznesenie:  

 
  Uznesenie č. 90/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

1. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorenú medzi NATUR-PACK, a.s. 
Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 35 979 798 a Obcou Lipníky zo dňa 23.11.2015  

2. informáciu o prijatých prostriedkov od PPA na DPH týkajúcich sa projektu 
„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“   vo výške 11.150,84 Eur 

3. výsledok verejných obstarávaní uskutočnených podľa § 9 ods. 9 zákona  

č. 25/2006 Z. z. a ich víťazných uchádzačov na predmet zákazky 

-  „Poradenstvo v oblasti  ekonomickej udržateľnosti – štúdia uskutočniteľnosti  
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v súvislosti s projektmi obce v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV 2014-2020)“ 

- Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Výstavba chodníkov 

v obci Lipníky“ 

 

 

K bodu 15: 

Diskusia 

Starosta obce: 

– oznámil prítomným, že v sobotu sa uskutoční pre deti od 0-10 rokov akcia „Mikuláš“ 

– oznámil, že je potrebné personálne zabezpečenie v obecnej knižnici 

– informoval o postupnej výmene a obnove verejného osvetlenia, poškodené osvetlenie bude 

menené za úspornejšie  

 

 

K bodu 16: 

Záver  

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

poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Kováč M.                       .................................   

            

Overovatelia:  Ing. Klimčo Š.               …............................. 

                     

                        Bc. Červeňaková J.       …............................. 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Ľubomír Pankuch 

                          starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Návrhy VZN: 2/2015, 3/2015, 4/2015 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu r.2016, 2017,2018 

 Návrh rozpočtu na r.2016 s výhľadom na r. 2017,2018 

 Návrh darovacej zmluvy 

 Uznesenie OcZ č. 75/2015 – 90/2015 


