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Zápisnica 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 27.09.2016 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

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

Neprítomní:         Ing. Klimčo Š., Miroľová V. 

Ďalší prítomní:    Harsághy E., hlavná kontrolórka 

                               

                                                

Verejnosť:            - 

 

Zapisovateľ:         Kováč M.   

Overovatelia:        Bc. Červeňaková J., Dubas J. 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Rozpočtové opatrenie  

4. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Lipníky, Lipníky 15 

5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly 

6. Súdny spor proti SR - informácia 

7. Projekt „IBV Lipníky – NN siete“ – informácia 

8. Miestne komunikácie v obci Lipníky – informácia 

9. Skládky odpadov v k. ú. Lipníky – informácia 

10. Odstránenie havarijného stavu v MŠ - informácia 

11. Žiadosť COOP Jednota Prešov, s. d. o úpravu času predaja 

12. Rôzne 

13. Diskusia  

14. Záver 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

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

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

Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Na požiadanie hlavnej kontrolórky o presunutie bodu č. 5. hneď za 

kontrolu prijatých uznesení (zo zdravotných dôvodov) dal starosta obce hlasovať za zmenu 

programu:  

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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Predložil zmenu programu - bod. 5. presunúť za bod 2., ostatné body nasledujú 

v navrhovanom poradí. Za predložený program s navrhovanou zmenou bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly 

4. Rozpočtové opatrenie  

5. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Lipníky, Lipníky 15 

6. Súdny spor proti SR - informácia 

7. Projekt „IBV Lipníky – NN siete“ – informácia 

8. Miestne komunikácie v obci Lipníky – informácia 

9. Skládky odpadov v k. ú. Lipníky – informácia 

10. Odstránenie havarijného stavu v MŠ - informácia 

11. Žiadosť COOP Jednota Prešov, s. d. o úpravu času predaja 

12. Rôzne 

13. Diskusia  

14. Záver 

 

 

 

K bodu 2: 

Kontrola prijatých uznesení 
 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) 

 uznesenie č. 137/2016 – nesplnené, trvá (zistiť reálnu predajnú cenu hasičského vozidla) 

 návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 139/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 kontrolu plnenia prijatých uznesení 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

K bodu 3: 

Správa hlavnej kontrolórky z kontroly 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá prítomných informovala o výsledku 

z vykonaných kontrol. Správy z jednotlivých kontrol boli poslancom doručené elektronicky 

k preštudovaniu. K správam neboli vznesené otázky ani pripomienky.  

- návrh na uznesenie:  
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Uznesenie č. 140/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

1. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2016 

2. Záznam z vykonanej kontroly plnenia rozpočtu obce Lipníky k 1. polroku 2016 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Po hlasovaní p. Harsághy odchádza zo zasadnutia.  

 

 

K bodu 4: 

Rozpočtové opatrenie 

- Starosta obce oboznámil poslancov a predložil im (boli im aj hlavnej kontrolórke 

elektronicky doručené) rozpočtové opatrenie č. 2016/03 zo dňa 01.08.2016 vykonané 

v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z., rozpočtové opatrenie č. 2016/04 zo dňa 

01.08.2016 vykonané v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. schválené 

starostom obce v zmysle Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami.  

Pripomienky neboli vznesené. 

-   návrh na uznesenie: 

 

 
 Uznesenie č. 141/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

1. rozpočtové opatrenie č. 2016/03 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 

zák. č. 583/2004 Z. z.  

2. rozpočtové opatrenie č. 2016/04 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

zák. č. 583/2004 Z. z.  
 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

 

Následne predložil na prerokovanie a schválenie rozpočtové opatrenie č. 2016/05 

uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2  písm. b) a a) zák. č. 583/2004 Z. z.. Úpravu rozpočtu 

odôvodnil. K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy.  

- návrh na uznesenie:  
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Uznesenie č. 142/2016  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2016/05 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) a b) zák. 

583/2004 Z. z.  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 5: 

Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Lipníky, Lipníky 15 

Starosta obce informoval, že Rade školy pri Materskej škole Lipníky, Lipníky 15 končilo 

funkčné obdobie a Obec Lipníky ako zriaďovateľ vyhlásil voľby členov rady školy. Voľby 

členov Rady školy pri MŠ Lipníky, Lipníky 15 sa konali dňa 26.9.2016.  Členom rady školy 

je aj zástupca zriaďovateľa, ktorého je potrebné delegovať. Navrhol, aby členom rady školy 

bola Bc. Jarmila Červeňaková.  

-  návrh na uznesenie:  

 

 
Uznesenie č. 143/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy pri MŠ Lipníky, Lipníky 15 

a vykonanými voľbami 

deleguje 

Bc. Jarmilu Červeňákovú ako zástupcu obce do funkciu člena Rady školy pri MŠ Lipníky 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 6: 

Súdny spor proti SR - informácia 

Starosta obce informoval prítomných o podanom odvolaní proti rozsudku prvej inštancie, kde 

zdôvodnil, že právny zástupca odporučil podanie z dôvodu vyčerpania všetkých možných 

opravných prostriedkov, na ktoré sa nevzťahujú súdne trovy.   

- Návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 144/2016  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 informáciu o podanom odvolaní proti rozsudku prvej inštancie v právnej veci Obec Lipníky  

proti SR – MS SR sp. zn. 10C 194/2014-99 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  
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Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

 

K bodu 7: 

Projekt „IBV Lipníky – NN siete“ – informácia  

Starosta obce informoval o začatí prác na realizácii projektu IBV Lipníky – NN siete 

a predpokladanom ukončení v priebehu októbra 2016, po ktorom by následne malo 

pokračovať kolaudačné konanie.  

- návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č.  145/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

informáciu a začatí prác na projekte rozšírení NN sietí v obci Lipníky 

 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 8: 

Miestne komunikácie v obci Lipníky - informácia  

Starosta obce informoval, že Obec Lipníky  podala žiadosť na územné konanie pre projekt 

„Miestna komunikácia Lipníky – Taľka“. Územné konanie ešte nie je ukončené.  

Ďalej informoval o zvolanom zasadnutí vlastníkov pozemkov od rodinného domu s.č. 45 

smerom k Miroli , ktorých sa budúca možná cestná komunikácia dotýka a vysvetlil, že je 

potrebné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre prípadnú cestu v šírke minimálne 7,15 

m. Účastníci zasadnutia sa nedohodli na riešení a majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov 

pre miestnu komunikáciu, takže ďalší postup pri riešení je zablokovaný.  

- návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 146/2016  

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

1. informáciu o postupe pri územnom konaní „Miestna komunikácia Lipníky – 

Taľka“ 

2. informáciu o uskutočnenom stretnutí vlastníkov pozemkov z dôvodu možného 

vlastníckeho prevodu na účel výstavby miestnej komunikácie a jeho výsledku 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 9: 

Skládky odpadov v k. ú. Lipníky - informácia 

Starosta obce informoval o vypracovanej štúdii pre projekt s názvom „Sanácia územia  
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s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obce Lipníky a o zrealizovanom verejnom 

obstarávaní na dodávateľa služieb v súvislosti s týmto projektom. Obec Lipníky podala 

žiadosť o dotáciu pre tento projekt. Schvaľovací proces žiadostí nie je ukončený.   

- návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č. 147/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

vypracovanie štúdie a podanie žiadosti o dotáciu pre projekt s názvom „Sanácia územia 

s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obci Lipníky“ 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 10: 

Odstránenie havarijného stavu v MŠ Lipníky 

Starosta obce informoval prítomných o odstránení poruchy na vodovodnom potrubí v budove 

MŠ. Ďalej oznámil, že v budove MŠ je zrenovovaná kuchynská linka a vymenené batérie, 

prevedená hygienická maľba v spálni a vstupných halách, náter radiátorov a bežné 

udržiavacie práce.  

- návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 148/2016  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 informáciu o vykonanom odstránení havarijného stavu vody v budove MŠ a prevedených  

nutných udržiavacích prácach  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

 

K bodu 11: 

Žiadosť COOP Jednota Prešov, s. d. o úpravu času predaja 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť COOP Jednota Prešov, s.d., 

Konštantínova 3, 081 77  Prešov o povolenie zmeny predajného času. Týka sa predajne 

potravín, mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, drogériového tovaru a predmetov dennej 

potreby v prevádzke 01-073 Potraviny, 082 12  Lipníky č. 99.  

- k návrhu predajného času uvedeného v žiadosti neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 149/2016   

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 zmenu predajného času predajne COOP Jednota Prešov, s. d. Prešov prevádzky 01-073  

Potraviny, Lipníky 99 
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pondelok - piatok                         6:00 hod. - 17:30  hod. 
sobota                                           6:00 hod - 12:00 hod. 
nedeľa                                           zatvorené 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

K bodu 12: 

Rôzne 

A. Starosta obce oboznámil prítomných o vlámaní zatiaľ neznámeho páchateľa do 

objektu KD a spôsobenej škode vo výške 175 Eur a škode na poškodení nehnuteľnosti 

vo výške 50 Eur. Následne informoval o stanovisku Komunálnej poisťovne ku 

škodovej udalosti v súvislosti s vlámaním.  

- návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č.  150/2016 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

1. informáciu o vlámaní sa do objektu KD 

2. stanovisko Komunálnej poisťovne ku škodovej udalosti - vlámaniu 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

 

B. Starosta obce podal informáciu o novej výzve v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy, ktorá bude MŽP SR vyhlásená v októbri 2016. V rámci tejto 

výzvy je možné získať finančné prostriedky na ochranu pred povodňami na 

preventívne opatrenia viazané na vodný tok. V rámci týchto opatrení je aj opatrenie 

spojené s využitím zelenej infraštruktúry (zelený polder). 

Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov na ich názor a povedal, že je potrebné 

vyriešiť tieto veci: vysporiadanie vlastnícky vzťahov, spracovanie projektovej 

dokumentácie, náklady na realizáciu, spracovanie žiadosti, verejné obstarávanie a iné.  

P. Kováč oboznámil prítomných, že v období cca pred 10 a viac rokmi sa touto vecou 

už obecné zastupiteľstvo zaoberalo a v tejto oblasti boli podniknuté nejaké kroky (za 

funkčného obdobia p. starostu J. Smolka).  

Keďže sa predpokladajú vysoké náklady na realizáciu stavby a pri predpokladanej 5 % 

spoluúčasti obce a súčasnej finančnej situácii v obci poslanci navrhli prijať uznesenie: 

- návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 151/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky poveruje 

starostu obce prípravou spracovania údajov a možností realizácie poldra v časti Lipníky – 

Podhrabina v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ  

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Dubas J., Bc. Červeňaková J.,  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

 

C. Starosta obce informoval, že tento týždeň sa začalo s opravou oplotenia cintorína.  

 

  

 

K bodu 13: 

Diskusia 

- bez diskusného príspevku 

 

 

K bodu 14: 

Záver  

Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za 

ukončené a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

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

            

Overovatelia:  Bc. Červeňaková J.        ................................. 

                     

                        Dubas J.                         …............................. 

 

 

 

 

             

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

             starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Rozpočtové opatrenie 2016/03 – 2016/05 

 Správa HK o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2016 

 Záznam HK z vykonanej kontroly plnenia rozpočtu obce Lipníky 

k 1. polroku 2016 

-     Uznesenie OcZ č. 139/2016 – 151/2016 

 


