Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 02.09.2015

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J.
Neprítomní:
Čurliková V.
Ďalší prítomní: Harsághy E., hlavný kontrolórka obce
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľ:
Overovatelia:

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

Návrh programu:
1.

2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Petícia proti výstavbe cestnej komunikácie v koncovej časti Taľky v obci Lipníky, č. j. 231/2015
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice Ing.
Klimča Š. a overovateľov zápisnice p. Dubasa J. a Bc. Červeňakovú J.
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Za program rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
4
4
0
0
0

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

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Petícia proti výstavbe cestnej komunikácie v koncovej časti Taľky v obci Lipníky, č. j. 231/2015
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení


uznesenie č. 3/2011-9 – plní sa, úloha trvalá
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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. 45/2015 – splnené, stretnutie je zvolané na 9.9.2015 o 18:00 hod.
uznesenie č. 54/2015 – trvá (spracovanie PD pre územné rozhodnutie pre záber cesty, v obci Lipníky
časti Taľka)
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)



návrh na uznesenie:







Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
4
4
0
0
0

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

K bodu 3:
Petícia proti výstavbe cestnej komunikácie v koncovej časti Taľky v obci Lipníky, č. j.
231/2015
Starosta obce predložil zápisnicu z overenia petície proti výstavbe cestnej komunikácie v koncovej
časti Taľky v obci Lipníky, č. j. 231/2015. Overenie petície bolo vykonané dňa 26.08.2015. Zo
zápisnice prečítal zistené nedostatky:
1. Predmet petície nesúhlasí s označenými predloženými petičnými hárkami, ktoré podporili
občania.
2. V texte predmetu je uvedené „..., kde bol pôvodne lesný porast ...“. V skutočnosti sa jedná
o pozemok druhu ovocný sad, kde sa predtým nachádzali náletové dreviny. Tento pozemok
nebol dlhé roky udržiavaný, preto došlo k invázii náletových drevín a došlo
k neprechodnému zarasteniu pozemku.
3. Občania poradové číslo 41., 42., 43. neuviedli správny údaj o trvalom pobyte.
4. P. Jozef Olejník, ktorý petíciu podáva nemá uvedený správny trvalý pobyt.
Záverom overenia je, že podaná petícia spĺňa náležitosti, je platná a bude sa ňou zaoberať
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky. Petícia nespĺňa podmienky pre vyhlásenie referenda
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
Starosta uviedol, že k petícii je dnes zvolané aj verejné zhromaždenie obyvateľov.
 návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
výsledok overenia petície č. j. 231/2015
2. konštatuje,
že petícia proti výstavbe cestnej komunikácie v koncovej časti
Taľky v obci Lipníky, č. j. 231/2015 nespĺňa podmienky pre vyhlásenie referenda
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti

Počet
4
4
0

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

0
0

K bodu 4:
Diskusia
Starosta obce informoval prítomných o uskutočnenej obhliadke objektu sýpky v časti Taľka za
účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu v Prešove Mgr. Sendekovej, starostu obce a Mgr.
Schlezingerovej a jej priebehu. Mgr. Sendeková si objekt sýpky odfotila a povedala, že zašle
návrh na vyhlásenie sýpky za národnú kultúrnu pamiatku do Bratislavy. Starosta jej oznámil, že
obec nie je vlastníkom sýpky, vlastníci sú neznámi. Mgr. Sendeková odporúčala, aby obec
odkúpila sýpku. Načo starosta poukázal, že je na to potrebný značný obnos finančných
prostriedkov.
Starosta obce navrhol nebrať v takom stave objekt sýpky do majetku.


návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
informácie o obhliadke objektu sýpky a jej návrh na zápis
za národnú kultúrnu pamiatku
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
4
4
0
0
0

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

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh na odkúpenie objektu sýpky obcou.
p. Kováč M. predložil protinávrh, aby obec rokovala s majiteľmi objektu sýpky a zistila prípadné
možnosti odkúpenia do budúcnosti a podmienky kúpy.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce rokovaním s majiteľmi objektu sýpky a zistením
prípadných možností odkúpenia do budúcnosti a podmienok kúpy
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
4
4
0
0
0

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

K bodu 5:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené a
poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Ing. Š. Klimčo

Overovatelia: Dubas J.

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

….............................

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Uznesenie OcZ č. 58/2015 – 61/2015
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