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Zápisnica 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 10.05.2018 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

      poslanci OcZ – Kováč M., Ing. Klimčo Š., Dubas J.       

Neprítomní:         poslanci – Miroľová V., Bc. Červeňaková J. 

Ďalší prítomní:    - 

                               

                                                                              

Verejnosť:              

 

Zapisovateľ:        Ing. Klimčo Š.   

Overovatelia:       Kováč M., Dubas J. 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na časti stavby: „Lipníky – Rozšírenie  

        vodovodu“ 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. 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. Kováča M. a p. Dubasa J.  

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

uznášania schopné. Za predložený program bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na časti stavby: „Lipníky – Rozšírenie  

        vodovodu“ 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 
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K bodu 2: 
Kontrola prijatých uznesení 

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

-     uznesenie č. 210/2017 – splnené (zadanie spracovania územného plánu) 

-     uznesenie č. 232/2017 – trvá (príprava podkladov k výstavbe chodníkov), výber spracovateľa  

          v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

                                 niektorých zákonov bol ukončený 

- uznesenie 239/2018 – splnené (podanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu PSK) 

- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č.  251/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  berie na vedomie 

           kontrolu plnenia prijatých uznesení  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 3: 
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na časti stavby: „Lipníky – Rozšírenie 

vodovodu“ 

Starosta sa spýtal poslancov, či im boli doručené podklady pre rokovanie k tomuto bodu. Oboznámil 

ich s požiadavkou vodárni, aby pre začatie výstavby vodovodu bola podpísaná cedačná zmluva s ich 

spoločnosťou. 

Ing. Klimčo – pýtal sa na termín realizácie a v akom stave je stavba vodovodu v smere na Podhrabinu 

Starosta – predpokladaný termín realizácie je august 2018.  Dokončenie vodovodu v smere na 

 Podhrabinu – povedal, že bola opätovne podaná žiadosť na Environmentálny fond. Obec 

 Lipníky má platnú zmluvu s firmou Stanislav Lazur – IMASZ, ktorú nemôže zrušiť a tak sa 

 rok čo rok podáva žiadosť o dotáciu na dokončenie tohto vodovodu cez finančné 

 prostriedky Environmentálneho fondu  

- iné otázky k bodu neboli vznesené 

- návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 252/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

           schvaľuje  
1. Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Lipníky-

Rozšírenie vodovodu“ s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 

50, 042 48  Košice, IČO: 36570460 

2. Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch bezplatne na celú cedovanú trasu 

vodovodu v obci Lipníky v prospech VVS, a.s. Košice 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 4: 

Rôzne 

 

4.1. Rozpočtové opatrenia č. 2017/11, 2017/12 

 Starosta predložil poslancom vykonanú úpravu rozpočtu r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 

 2017/11 a 2017/12 zo dňa 29.12.2017. Vykonané rozpočtové opatrenia boli schválené starostom 

 obce.  

 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 253/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

           berie na vedomie 

1. rozpočtové opatrenie č.  2017/11 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 

583/2004 Z. z. zo dňa 29.12.2017 

2. rozpočtové opatrenie č. 2017/12 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

Z.z. zo dňa 29.12.2017 

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

4.2. Doplnenie člena komisie pre kultúru a šport 

 Predseda komisie Bc. J. Červeňaková predložila p. starostovi návrh na doplnenie člena 

 komisie pre kultúru a šport p. Oľgu Kerestešovú. Starosta predložil tento návrh poslancom na 

 prerokovanie a schválenie.  

 - k návrhu neboli žiadne pripomienky 

 - návrh na uznesenie: 

 
  Uznesenie č.  254/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  schvaľuje 

           p. Oľgu Kerestešovú za člena komisie pre kultúru a šport  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

4.3. Verejné priestranstvá 

 Starosta oboznámil poslancov, že napriek upozorneniam a listovým oznámeniam sa nepodarilo 

 zamedziť dlhodobému parkovaniu na verejných priestranstvách (pred budovou bytovky ŽSR, 

 OcÚ ako aj niektorými domami) a taktiež napriek ústnemu upozorneniu sú stále občania, ktoré na 

 verejné priestranstvo pred svoj dom uložia kamene, železné tyče a pod. To môže viesť k úrazu, 

 poškodeniu majetku a môže to mať pre obec trestnoprávne dôsledky, keďže správca komunikácie 

 je Obec Lipníky. 

 Ing. Klimčo – povedal, že je potrebné upozorniť občanov listom, že oni budú niesť trestnoprávnu 
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 zodpovednosť a potom odstrániť prekážky 

 Dubas J. – odstrániť prekážky 

 

   Uznesenie č.  255/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  ukladá 

           obecnému úradu zaslať písomné upozornenie občanom vo veci porušovania VZN o verejnom  

 poriadku a vyzvať ich na odstránenie prekážok z verejného priestranstva  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Dubas J. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

4.4. Kompostery 

 Starosta informoval poslancov, že združenie obcí Haľagoš, ktorého sme členom, má

 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Podpora 

 predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí 

 Haľagoš. V nasledujúcom období by mal byť doručená zmluva na podpis a uskutočnené 

 verejné obstarávanie na dodávateľa komposterov.  

 Dubas J. – pýtal sa, kedy je predpoklad samotného dodania komposterov pre domácnosti 

 Starosta – počíta sa v rozmedzí 3 – 4 mesiacov 

 

 

4.5. Čistenie koryta toku Ladianka 

 Starosta informoval poslancov, že sa osobne stretol v Lipníkoch s riaditeľom Povodia 

 Bodrogu a Hornádu a jeho námestníkom p. Bartkom a opätovne ich požiadal o vyčistenie  koryta 

 Ladianky. Spoločne dospeli k záveru, že vyčistenie potoka zabezpečia spoločnou investíciou 50% 

 z každej strany. Predtým než nedôjde k vyčisteniu sú potrebné súhlasy dotknutých orgánov.  

 

 

4.6. Oplotenie okolia obecného úradu  

 Starosta informoval poslancov, že p. Máthé ústne požiadal starostu obce o ukončenie 

 oplotenia okolia obecného úradu formou drevených lát alebo polguľatiny, odvolávajúc sa  na 

 predchádzajúce dokumenty z rokov 2001 a 2006.  

 Ing. Klimčo – pýtal sa na finančný náklad 

 Starosta – odpovedal, že dal vypracovať 2 ponuky firmám, následne bude o nich  

 informovať obecné zastupiteľstvo. Táto stavba nie je plánovaná v rozpočte obce na tento rok.  

 

 

K bodu 5: 

Diskusia 

Bez diskusného príspevku.  

 

 

K bodu 6: 

Záver  

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

poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Ing. Klimčo Š.                        .................................   
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Overovatelia:  Kováč M.                               ................................. 

                     

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

 

   

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

             starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Rozpočtové opatrenie 2017/11, 2017/12 

 Návrh zmluvy – VVS, a.s. 

 Uznesenie OcZ č. 251/2018 – 255/2018 
 

 


