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Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 12.04.2017 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

      poslanci OcZ –   Ing. Š. Klimčo, J. Dubas, Bc. J. Červeňaková,              

      Miroľová V. 

Neprítomní:        Kováč M. 

Ďalší prítomní:   E. Harsághy, hlavná kontrolórka obce                                 

                               

                                                

Verejnosť:           J. Ferenc 

 

Zapisovateľ:        Miroľová V.     

Overovatelia:       Bc. J. Červeňaková, Ing. Š. Klimčo    

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Prerokovanie investičných zámerov (po prerokovaní na verejnom zhromaždení obyvateľov  

 obce) 

4. Rôzne   

5. Záver 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

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

p. V. Miroľovú a overovateľov zápisnice Bc. J. Červeňakovú a Ing. Š. Klimča. 

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

uznášania schopné. Za predložený program bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Prerokovanie investičných zámerov (po prerokovaní na verejnom zhromaždení obyvateľov 

 obce) 

4. Rôzne   

5. Záver 
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K bodu 2: 

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

 uznesenie č. 171/2017 – trvá (odpredaj hasičského vozidla za šrotovú cenu) 

 uznesenie č. 173/2017 – splnené (podanie žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej  

  náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky) 

 uznesenie č. 179/2017 – trvá (spracovanie PD pre zriadenie semafora a podanie žiadosti o dotáciu) 

 uznesenie č. 183/2017 – splnené (zvolanie verejného zhromaždenia) 

 návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 184/2017 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  berie na vedomie 
            kontrolu plnenia prijatých uznesení 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 Uznesenie č. 185/2017 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 ruší znenie 

 uznesenia č. 174/2017 v bode 2. z 19. zasadnutia zo dňa 22.3.2017 z dôvodu, že stanoviská 

 dotknutých orgánov sa vyžadujú až pri územnom a stavebnom konaní 

 a nahrádza ho novým znením: 

 pre ďalšie rozhodovanie a prípadné schválenie investičného zámeru spoločnosti VA GROUP 

 s.r.o. Michalovce, č. sp. OcU-LI-55/2017 žiada predložiť situačnú schému umiestnenia 

 čerpacej stanice 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 3: 

Prerokovanie investičných zámerov (po prerokovaní na verejnom zhromaždení 

obyvateľov obce) 

3.1. Investičný zámer p. Juraja Ferenca na pozemku p. č. C KN 146/1 k. ú. Lipníky 

 Starosta obce udelil slovo p. Jurajovi Ferencovi, aby sa vyjadril k svojmu 

 investičnému plánu.  
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 P. Juraj Ferenc – predniesol svoj zámer na vytvorenie pizzerie s barom 

 v novovytvorenom rodinnom dome s parkoviskom na pozemku, s otváracou dobou 

 max. do 22:00 hod. 

 Starosta obce – upozornil investora na nutnosť parkovania hostí pizzerie na pozemku 

 pizzerie, nie na ulici a tiež, že v tejto časti nie je možná prevádzka baru. 

 P. J. Ferenc vysvetli, že nejde o bar, ale o klasickú pizzeriu, kde bude aj obslužný pult 

 ako je to napr. v Tulčíku.  

 -  návrh na uznesenie:  

 
Uznesenie č. 186/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

investičný zámer p. Juraja Ferenca – zriadenie pizzerie na pozemku p. č. C KN 146/1 k. ú. 

 Lipníky, v obci Lipníky. 

Schválenie zámeru Obecným zastupiteľstvom Obce Lipníky nenahrádza rozhodnutia  

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí ani územné a stavebné 

 povolenie. 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

3.2. Investičný zámer spoločnosti VA GROUP s.r.o. Michalovce 

- Starosta obce ešte raz oboznámil poslancov o verejnom zhromaždení občanov 

obce zo dňa 8.4.2017, na ktorom sa napriek zverejneniu na webovej stránke obce, 

zverejneniu na úradnej tabuli v obci a vyhláseniu v obecnom rozhlase zúčastnilo 

málo občanov obce. Prítomní nemali k výstavbe čerpacej stanice pripomienky.  

- Bývalý starosta p. J. Plančár výstavbu podporil ako ďalší rozvoj a zviditeľnenie 

obce.  

- p. E. Harsághy, hl.kontrolórka – navrhla žiadať od investorov predloženie 

čestného vyhlásenia o finančnom zabezpečení investorov pri výstavbe  

- Ing. Klimčo, poslanec OcZ – keďže nie sú známe žiadne pripomienky k výstavbe 

ČS je potrebné dať hlasovať o uznesení 

- návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č.   187/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 investičný zámer spoločnosti VA GROUP s.r.o. Michalovce,  

 č. sp. OcU-LI-55/2017 – plánovanú výstavbu čerpacej stanice v obci Lipníky.  

 Schválenie zámeru Obecným zastupiteľstvom Obce Lipníky nenahrádza rozhodnutia 

 dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí ani územné a stavebné 

 povolenie. 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 4: 

Rôzne 

4.1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky na I. polrok 2017 

 Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie Plán kontrolnej činnosti 

 hlavného kontrolóra obce Lipníky na I. polrok 2017. Plán bol zverejnený od 16.3.2017 

 do 11.04.2017. Bol aj doručený všetkým poslancov k naštudovaniu.     

 K predloženému plánu neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

 - návrh na uznesenie: 

  

  Uznesenie č. 188/2017 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

           Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lipníky na I. polrok 2017 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

4.2. Výsledok vykonanej inšpekcie Štátnej školskej inšpekcie v MŠ  

 Starosta obce – informoval o výsledku vykonanej inšpekcie Štátnej školskej inšpekcie 

 v MŠ. Z dôvodu, že p. riaditeľka MŠ nemá urobenú 1. atestačnú skúšku, čo je 

 podmienkou pre vykonávanie funkcie, zriaďovateľ musí z uvedenej skutočnosti 

 vyvodiť dôsledky voči riaditeľke MŠ.  

 

4.3. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku 

 Starosta obce informoval o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku 

 – úspešným účastníkom súťaže sa stala p. Michaela Kočišová s úmyslom vytvorenia 

 kvetinárstva a predaja okrasných stromčekov. Prenájom začína od 1.5.2017 a s ňou 

 ako víťazom bude uzatvorená nájomná zmluva.  

 

4.4. Merače rýchlosti 

 Starosta obce informoval poslancov o možnosti umiestniť merače rýchlosti na základe 

 výzvy MV SR s 20% spoluúčasťou obce, čo by napomohlo zvýšiť bezpečnosť na 

 cestách I. triedy v obci. 

 - Bc. Červeňaková, poslankyňa – navrhla, aby 1 takýto merač bol umiestnený aj  

   v časti Podhrabina 

 - návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č. 189/2017 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

           spoluúčasť Obce Lipníky na financovaní projektu s názvom „Zvýšenie bezpečnosti 

 v obci  Lipníky“ v oblasti prevencie kriminality vo výške 20 % z celkovej výšky rozpočtu 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  
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Nehlasoval 0  

 

4.5. Uskladnenie hudobnej aparatúry 

 Starosta obce informoval o návrhu občana obce Lipníky p. Bašistu, ktorý predložil 

 návrh na uloženie hudobnej aparatúry v priestoroch KD s možnosťou bezplatného 

 nepravidelného hrania na tejto aparatúre a zároveň jej zapožičanie na všetky 

 kultúrnospoločenské a športové akcie v obci Lipníky.  

 - návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č. 190/2017 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

            uskladnenie hudobnej aparatúry v priestoroch KD Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková,  

J. Dubas, Miroľová V. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

4.6. Čistenie koryta potoka Ladianka 

 Starosta podal informáciu, že po rozhovore s p. riaditeľom Správy povodia Bodrogu 

 a Hornádu p. Hoffmanom mu bolo oznámené, že ani na rok 2017 nebolo v Pláne 

 stavebných opráv a údržby zabezpečené finančné krytie na vyčistenie koryta toku 

 Ladianky. Starosta sa preto obrátil listom priamo na ministra životného prostredia 

 Lászlá Sólymosa so žiadosťou o vyčistenie koryta Ladianky v katastri obce Lipníky.  

 

K bodu 5: 

Záver  

Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za 

ukončené a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Miroľová V.                           .................................   

            

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

                     

                        Ing. Klimčo Š.                       …............................. 

 

 

             

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

             starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

Obce Lipníky na I. polrok 2017 

 Situačná schéma umiestnenia čerpacej stanice – predložená 

spoločnosťou VA GROUP s.r.o. Michalovce  

 Uznesenie OcZ č. 184/2017 – 190/2017 


