Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 25.03.2015

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Ing. Klimčo Štefan, Kováč Miroslav, Dubas Jaroslav,
Čurliková Veronika, Bc. Červeňaková Jarmila
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Vidumská K., zam.obce
Verejnosť:

úspešní uchádzači pre voľbu hlavného kontrolóra - Ing. Spišák, p. Harsághy

Zapisovateľ:
Overovateľ:

Čurliková V.
Bc. Červeňaková J., Dubas J.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Úprava rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2015/01
Prerokovanie a schválenie Nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP s ŽSR
Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Lipníky
Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2015 Prevádzkový poriadok – projekt Športová a relaxačná
zóna v obci Lipníky
Návrh na schválenie členstva RZMO Prešov – Šariš
Návrh na schválenie investičných zámerov obce realizovaných cez PRV
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice p.
Čurlikovú V. a overovateľov zápisnice Bc. Červeňakovú J. a p. Dubasa J.. Starosta obce
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol zmenu návrhu programu zasadnutia nasledovne:
Doplniť ako bod 8.: Návrh na schválenie smernice ktorou sa určujú postupy a kompetencie
v procese verejného obstarávania v podmienkach Obce Lipníky
terajšie body 8. - 12. - zmena poradia na 9. a 13.
Za program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami bolo hlasované:
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.
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Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Úprava rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2015/01
Prerokovanie a schválenie Nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP s ŽSR
Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Lipníky
7. Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2015 Prevádzkový poriadok – projekt Športová a relaxačná
zóna v obci Lipníky
8. Návrh na schválenie smernice ktorou sa určujú postupy a kompetencie v procese verejného
obstarávania v podmienkach Obce Lipníky
9. Návrh na schválenie členstva RZMO Prešov – Šariš
10. Návrh na schválenie investičných zámerov obce realizovaných cez PRV
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
 uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/









uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/
uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/
uznesenie č. 3/2011-9 – plní sa, úloha trvalá
uznesenie č. 49/2014-12 – trvá
uznesenie č. 54/2014-3,4 – splnené
uznesenie č.7/2015 – predložiť návrh na členov komisií: úloha splnená, predložiť plán činnosti komisií
na rok 2015: predseda komisie pre kultúru a šport – úloha splnená, predseda komisie pre verejný
poriadok – úloha splnená, predsedovia ostatných komisií – úloha nesplnená, termín plnenia sa presúva
na najbližšie zasadnutie OcZ
uznesenie č. 11/2015 /bod B/ - splnené

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 19/2015
obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 3:
Voľba hlavného kontrolóra
V súvislosti s vykonaním voľby hlavného kontrolóra obce menoval starosta obce volebnú komisiu:
za predsedu vymenoval Ing. Š. Klimča, za členov p. M. Kováča a Bc. J. Červeňakovú.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
menovanie volebnej komisie pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra
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Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

Starosta obce uviedol, že vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipníky bolo vykonané
spôsobom: zverejnením na vývesnej úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce v období od
30.01.2015 do 11.03.2015 do 12:00 hod. Podrobnosti týkajúce sa voľby boli prijaté uznesením
OcZ č. 11/2015 dňa 28.01.2015. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.
V stanovenom termíne, t. j. do 11.03.2015 do 12:00 hod. boli podané prihlášky v počte: 3. Na
základe výsledkov z otvárania obálok komisia konštatovala, že požadované kritéria pre voľbu
hlavného kontrolóra obce Lipníky spĺňajú všetci uchádzači. Úspešní uchádzači boli pozvaní a pred
uskutočnením voľby má každý kandidát právo vystúpiť v časovom rozsahu max. 5 minút.
V zmysle uznesenia č. 11/2015 sa voľba uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. Starosta obce odovzdal slovo predsedovi
volebnej komisie Ing. Š. Klimčovi. Predseda udelil slovo jednotlivým kandidátom, aby sa
prezentovali a následne odpovedali na otázky poslancov. Po skončení prezentácie poďakoval
uchádzačom a požiadal ich, aby opustili rokovaciu miestnosť a presunuli sa do kancelárie OcÚ.
Predseda dal následne pokyn k vykonaniu voľby.
Po skončení aktu voľby volebná komisia pristúpila k zisteniu výsledkov volieb, zapísaniu
zápisnice a svojimi podpismi potvrdila správnosť údajov.
Starosta obce požiadal uchádzačov, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti. Predseda volebnej
komisie vyhlásil výsledky volieb:
Celkový počet voličov: 5
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok: 5
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5
Počet odovzdaných platných hlasov: 5
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Eva Harsághy – 5
Bc. Ľudmila Kopčaková – 0
Ing. Pavol Spišák – 0
Za hlavného kontrolóra obce Lipníky bola zvolená p. Eva Harsághy.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. volí
do funkcie hlavného kontrolóra Obce Lipníky
p. Evu Harsághy na funkčné obdobie 6 rokov ,
2. v súlade s § 18 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. súhlasí
s vykonávaním podnikateľskej činnosti p. E. Harsághy uvedenej v prihláške
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.
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Po skončení prerokovania tohto bodu o 18:42 hod. odišli kandidáti na hlavného kontrolóra.
K bodu 4:
Úprava rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2015/01
Starosta obce predložil vykonanú úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2015/01 zo dňa
20.02.2015, ktoré bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka sa
účelovo určených prostriedkov zo ŠR. Rozpočtové opatrenie č. 2015/01 je prílohou zápisnice
a bolo doručené všetkým poslancom k naštudovaniu.
 Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 2015/01 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1
Zákona č. 583/2004 Z. z.
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 5:
Prerokovanie a schválenie Nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP s ŽSR
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh zmluvy s ŽSR, predmetom ktorej je
prenájom pozemkov reg. „C“ v k. ú. Lipníky: p. č. 224/2 vo výmere 131 m2, časť p. č. 408/1
odčlenenej GP č. 19042/2013 ako parc. č. 408/5 o výmere 219 m2, časť p. č. 285/1 odčlenenej GP
č. 19042/2013 ako par. č. 285/4 o výmere 107m2. Celková výmera predmetu nájmu je 457 m2.
Celkové ročné nájomné za predmet nájmu je 205,65 Eur. Materiál bol OcZ doručený
k naštudovaniu. K návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky.
Ing. Klimčo – pamätať do budúcna na jednanie s ŽSR
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
návrh Nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP
medzi ŽSR, Klemencova 8, Bratislava ako prenajímateľom
a Obcou Lipníky, Lipníky 100 ako nájomcom, predmetom ktorej je
prenájom pozemkov reg. „C“ v k. ú. Lipníky: p. č. 224/2 vo výmere 131 m2,
časť p. č. 408/1 odčlenenej GP č. 19042/2013 ako parc. č. 408/5 o výmere 219 m2,
časť p. č. 285/1 odčlenenej GP č. 19042/2013 ako par. č. 285/4 o výmere 107m2.
Celková výmera predmetu nájmu je 457 m2.
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 6:
Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
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prostriedkami obce Lipníky
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Lipníky, predmetom ktorého je oprávnenie a rozsah schvaľovať
zmeny rozpočtu starostom obce. Materiál bol OcZ doručený k naštudovaniu.
Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Lipníky
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie VZN č. .../2015 Prevádzkový poriadok – projekt Športová
a relaxačná zóna v obci Lipníky
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN č. ... /2015 Prevádzkový poriadok
– projekt Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky, ďalej uviedol dôvod prijatia VZN a potrebu
zrušiť vnútorný predpis.
 návrh VZN bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce vyvesený dňa 10.03.2015 a zvesený
dňa 24.03.2015
 počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky
 návrh VZN bol každému poslancovi doručený na preštudovanie
 poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. ruší
vnútorný predpis č. 01/2015 Prevádzkový poriadok-projekt
Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky
2. schvaľuje
VZN č. 1/2015 Prevádzkový poriadok – projekt Športová
a relaxačná zóna v obci Lipníky
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 8:
Návrh na schválenie smernice ktorou sa určujú postupy a kompetencie
v procese verejného obstarávania v podmienkach Obce Lipníky
Starosta obce v súvislosti so zákonom č. 25/2006 Z. z. v z. n. p. predložil na prerokovanie
a schválenie návrh smernice ktorou sa určujú postupy a kompetencie v procese verejného
obstarávania v podmienkach Obce Lipníky. Ďalej uviedol, že je potrebné zrušiť uznesenie č.
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6/2011-10 a Metodický pokyn pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 102 zák.
25/2006 Z. z. v z. n. p. a doplnkov, ktorý bol schválený dňa 30.06.2011.
Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. ruší
uznesenie OcZ č. 6/2011-10
2. ruší
Metodický pokyn pre zadávanie zákaziek s nízkymi
Hodnotami v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z. z. v znení
Neskorších zmien a doplnkov schválený dňa 30.06.2011
3. schvaľuje
Smernicu č. 02/2015 ktorou sa určujú postupy a kompetencie
V procese verejného obstarávania v podmienkach Obce Lipníky
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 9:
Návrh na schválenie členstva v RZMO Prešov – Šariš
Starosta obce predložil návrh, aby sa Obec Lipníky stala členom v Regionálnom združení miest
a obcí Prešov – Šariš a uviedol aj dôvody. Oboznámil prítomných s výškou členského príspevku, t.
j. pre obce s počtom obyvateľov do 2000 je výška príspevku 0,05 €/obyvateľa. Stanovy a zmluva
o založení RZMO Prešov – Šariš bola doručená OcZ k naštudovaniu.
Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
účasť Obce Lipníky v Regionálnom združení
miest a obcí Prešov – Šariš
2. pristupuje
k zmluve o založení Regionálneho združenia miest
a obcí Prešov - Šariš
3. súhlasí
so stanovami a poslaním Regionálneho združenia
miest a obcí Prešov - Šariš
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
5
5
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Bc. Červeňaková J., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 10:
Návrh na schválenie investičných zámerov obce realizovaných cez PRV
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Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh investičných zámerov, ktoré by bolo
možné realizovať cez PRV. Zoznam projektových zámerov obce Lipníky na roky 2014 – 2020
zaslal všetkým poslancom. Ako prvú prioritu navrhol rekonštrukciu budovy KD a OcÚ /s. č. 100/,
k ďalším prioritám vyzval poslancov k vyjadreniu. OcZ navrhlo ako 2. prioritu rekonštrukciu
budovy MŠ, ako 3. prioritu autobusové prístrešky a parkovisko pri MŠ.
- 19:45 hod, zo zasadnutia odchádza Bc. Červeňaková
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
investičné zámery obce na ďalšie programovacie obdobie
1. rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu (s. č. 100),
2. rekonštrukcia budovy MŠ,
3. autobusové prístrešky a parkovisko pri MŠ
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
4
4
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Dubas J., Čurliková V.

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje
prípravu projektovej dokumentácie pre investičné zámery obce
na ďalšie programovacie obdobie
1. rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu (s. č. 100),
2. rekonštrukcia budovy MŠ,
3. autobusové prístrešky a parkovisko pri MŠ
Hlasovanie
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
nehlasoval

Počet
4
4
0
0
0

Hlasovali
Ing. Klimčo, Kováč M., Dubas J., Čurliková V.

K bodu 11:
Rôzne
- Starosta obce informoval o už vydanom rozhodnutí na výrub stromov, ktorý je potrebný
v obci Lipníky časti Taľka – 83 ks, v areály MŠ – 1 ks. P. Kováč upozornil na potrebu
väčšieho počtu spôsobilých osôb pri výrube.
- Starosta obce informoval prítomných o doručenej žiadosti p. Mgr. Čekanovej o odkúpenie
pozemku v časti Taľka. Prítomní uviedli, že obec v tomto čase nerieši zámer predaja
pozemkov vo vlastníctve obce. K predaju majetku obce je potrebný znalecký posudok.
Žiadosť bude evidovaná v súlade s registratúrnym plánom.
- Starosta obce informoval o podanej žiadosti na ÚPSVaR o poskytnutie finančného príspevku
na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
u verejných zamestnávateľov (§ 54 zák. č. 5/2004 Z. z.) pre 1 pracovné miesto.
- Starosta obce informoval o požiadavke občanov obce v časti pod Marušinovým lesíkom
o predĺženie elektrickej siete.
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-

Starosta podal informáciu o vyhlásenom výberovom konaní na riaditeľa/ku Materskej školy
Lipníky; informácia o obchvate ciest – nie je zatiaľ nič nové.

K bodu 12:
Diskusia
Bez diskusného príspevku
K bodu 13:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené
a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: Čurliková Veronika

.................................

Overovatelia: Bc. Červeňaková J. ….............................
Dubas Jaroslav

….............................

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Rozpočtové opatrenie 2015/01
 Návrh dodatku č. 1 k Zásadám ...
 Návrh VZN č. .../2015
 Návrh smernice
 Stanovy, zmluva RZMO Prešov - Šariš
 Uznesenie OcZ č. 19/2015 - 29/2015
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