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Zápisnica 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 27.06.2018 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

      poslanci OcZ – Kováč M., Ing. Klimčo Š., Bc. Červeňaková J. 

Neprítomní:         poslanci – Miroľová V., Dubas J. 

Ďalší prítomní:    Ing. Harsághy E. – hlavná kontrolórka 

                              Vidumská K. – zam.obce                               

                                                                              

Verejnosť:           -  

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Kováč M., Ing. Klimčo Š.  

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2017 

5. Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2017 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

7. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipníky na celé nasledujúce volebné 

 obdobie: 2018 – 2022 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lipníky na celé nasledujúce volebné obdobie: 

 2018 – 2022 

9. Rôzne   

9.1. Chodník v časti Taľka – informácia 

9.2. Sýpka – informácia 

9.3. Čistenie potoka Ladianka 

9.4. Spôsob kopania hrobov  

9.5. Priekopa oproti firme JAVOLKO s.r.o. 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

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

Bc. Červeňakovú J. a overovateľov zápisnice p. Kováča M. a Ing. Klimča Š.  

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., Bc. 

Červeňaková J.  

Proti 0  
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Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2017 

5. Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2017 

6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

7. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipníky na celé nasledujúce volebné 

 obdobie: 2018 – 2022 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lipníky na celé nasledujúce volebné obdobie: 

 2018 – 2022 

9. Rôzne   

9.1. Chodník v časti Taľka – informácia 

9.2. Sýpka – informácia 

9.3. Čistenie potoka Ladianka 

9.4. Spôsob kopania hrobov  

9.5. Priekopa oproti firme JAVOLKO s.r.o. 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

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 255/2018 – splnené, boli upozornení ústne (písomne upozorniť občanov na 

 porušovanie VZN o verejnom poriadku) 

- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č.  256/2018 

  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., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 3: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Lipníky na II. polrok 2018. 

Plán bol zverejnený od 07.06.2018 do 26.06.2018. Bol doručený všetkým poslancov k naštudovaniu. 

K predloženému plánu neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

- návrh na uznesenie: 
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 Uznesenie č. 257/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          schvaľuje  
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lipníky na 2. polrok 2018 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 
K bodu 4: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2017 

Starosta obce predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Lipníky za 

rok 2017. Konštatoval, že stanovisko bolo v dostatočnom predstihu doručené poslancom 

k preštudovaniu. Stanovisko je prílohou zápisnice. 

K stanovisku neboli vznesené pripomienky. 

-   návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 258/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          berie na vedomie  
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2017 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 5: 

Záverečný účet Obce Lipníky za rok 2017 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Záverečného účtu Obce Lipníky 

za rok 2017. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom 

k preštudovaniu. Návrh záverečného účtu bol zverejnený od 07.06.2018 do 26.06.2018. 

 prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2017 

 pripomienky neboli vznesené 

 návrh na uznesenie: 
 

 Uznesenie č. 259/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          schvaľuje  
1. Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad 

2. tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií v sume celkom 

23 422,72 Eur 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

   

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  
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Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 6: 

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

Starosta obce oboznámil prítomných s vykonaným rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zo dňa 

31.05.2018 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. a v súlade s 

dodatkom č. 1 k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami. Rozpočtové opatrenie 

bolo poslancom a hlavnej kontrolórke doručené k preštudovaniu. 

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 
 

 Uznesenie č. 260/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          berie na vedomie  
 rozpočtové opatrenie č. 3/2018 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 

 Z.z. 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 7: 

Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipníky na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 - 2022 

V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami starosta obce pripomenul obecnému zastupiteľstvu 

povinnosť určiť počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022 v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 

369/1990 Z. z.  Oznámil prítomným, že Obec Lipníky má počet obyvateľov 492 k 31.12.2017 podľa 

zverejnenia Štatistického úradu SR a podľa tohto počtu má byť podľa § 11 ods. 3 písm. b) počet 

poslancov 3 – 5. Predložil návrh na určenie počtu poslancov v počte 5.  

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 261/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          určuje  
 v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

 zriadení v z. n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov 

 Obecného zastupiteľstva obce Lipníky:   5 v jednom volebnom obvode 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 8: 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lipníky na celé nasledujúce volebné obdobie: 

2018 - 2022 

V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami starosta obce pripomenul obecnému zastupiteľstvu 

povinnosť určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipníky na celé nasledujúce volebné obdobie: 

2018 – 2022 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Z. z.  Navrhol rozsah výkonu funkcie 

starostu na plný úväzok.  

- neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 262/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          určuje 
 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

 obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 

 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipníky na plný úväzok 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 9: 

Rôzne 

 

9.1. Chodník v časti Taľka - informácia 

 Starosta obce informoval poslancov o ukončení procesu pred-realizácie projektu „Výstavba 

 chodníkov v obci Lipníky“ a tiež o potrebe prefinancovania formou preklenovacieho úveru. Bude 

 tiež nutné požiadať PPA o zmenu financovania projektu zo zálohovej platby na systém formou 

 refundácie. Po prekonzultovaní spôsobu platieb vo VÚB Prešov u p. Kraviara vychádza finančne 

 výhodnejší a efektívnejší systém formou refundácie. Systém financovania formou refundácie 

 nezaťaží rozpočet obce až do takej miery, ako by to bolo v prípade použitia systému financovania 

 zálohovou platbou.  

 - hlavná kontrolórka preverila podmienky na prijatie úveru a predložila potvrdenie o dodržaní 

   podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu s názvom 

   „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ 

 - pripomienky neboli vznesené 

 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 263/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          schvaľuje 
 prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektu „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ 

 vo výške 84.396,30 Eur, zabezpečenie úveru blankozmenkou vrátane dohody 

 o vypĺňovacom práve k blankozmenke 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 264/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

1. schvaľuje   

 na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

072PO130232 pre projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ zmenu financovania 

projektu zo zálohovej platby na spôsob financovania formou systému refundácie 

z dôvodu, že pre obec je finančne výhodnejšie realizovať výdavky na projekt najskôr         

z vlastných (resp. úverových) zdrojov, ktoré si následne požiada refundovať v pomernej 

výške. Systém financovania formou refundácie nezaťaží rozpočet obce až do takej miery, 

ako by to bolo v prípade použitia systému financovania zálohovou platbou. Refundácia je 

pre obec časovo výhodnejší a efektívnejší systém financovania projektu. 

2. poveruje 

starostu obce na podanie žiadosti o zmenu podmienok zmluvy č. 072PO130232, t. j. 

systému financovania, na financovanie formou systému refundácie 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 
 

 

9.2. Sýpka – informácia 

 Starosta informoval poslancov o zrútení časti strechy sýpky, ktorá stojí na obecnom pozemku, 

 samotná sýpka však nie je vlastníctvom obce.  

 - poslanec p. Kováč – jedná sa o jednu z najstarších budov v obci 

 - poslanec Ing. Klimčo – dochádza k ohrozeniu občanov 

 - starosta – navrhol dať vypracovať statický posudok a tabule s názvom „zákaz vstupu, ohrozenie 

   zdravia“ 

 - návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 265/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          poveruje 
 starostu obce zabezpečením vypracovania statického posudku 

 na budovu sýpky v časti Taľka 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

9.3. Čistenie potoka Ladianka 

 Starosta informoval zastupiteľstvo o ústnej dohode o spoločnom postupe pri čistení potoka 

 Ladianka s riaditeľom Povodia Bodrogu a Hornádu p. Miščíkom a p. Bartkom. Bolo dohodnuté, 

 že investícia na čistenie sa bude deliť na polovicu. Pred samotným čistením je potrebné 
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 zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa z oboch zúčastnených strán, rozbor nánosov hliny na 

 hygiene a súhlasy vlastníkov pozemkov so vstupom na pozemok.  

 

 

9.4. Spôsob kopania hrobov 

 Starosta informoval poslancov, že čím ďalej viac sa objavujú problémy so súčasným systémom 

 kopania hrobov, niektorí občania namietajú, že tento systém je zastaralý a nechcú ho akceptovať. 

 - poslanec p. Kováč – informoval, že aj on bol oslovený aby sa súčasný systém zmenil tak, aby si 

   pozostalá rodina sama zabezpečila výkop hrobového miesta ako je to všade inde 

 - starosta upozornil, že k tomu je potrebná zmena VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok  

   pohrebiska 

 - návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 266/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          ukladá 
 obecnému úradu pripraviť návrh dodatku VZN č. 2/2016 tak, aby výkop hrobového miesta 

 zabezpečovala pozostalá rodina cez oprávnené firmy a osoby 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc. Červeňaková J.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

9.5. Priekopa oproti firme JAVOLKO s.r.o. 

 Starosta obce informoval, že ho požiadali vlastníci pozemkov a domov oproti firme JAVOLKO 

 s.r.o. o možnosť položenia korugovaných rúr a následného zasypania priekopy. Zo strany obce 

 nebol v tejto dobe daný súhlas, pretože je potrebné vytvoriť spádové pomery, odtokové šachty, 

 čistiace otvory. To však vlastníci pozemkov nie sú finančne ochotní urobiť a obec nemá na to 

 v rozpočte vyčlenené prostriedky. Súhlas na takúto úpravu priekopy zo strany obce preto nebol 

 daný.  

 

 

 

K bodu 10: 

Diskusia 

Starosta obce – informoval zastupiteľstvo, že Obec Lipníky bola úspešná pri žiadosti o dotáciu na 

základe výzvy zastupiteľstva PSK a bude sa v tomto roku realizovať v budove KD výmena 

elektrických rozvodov, elektrickej rozvodnej skrine a svietidiel (za úsporné LED svietidlá).  

 

 

 

K bodu 11: 

Záver  

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

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal:           Bc. Červeňaková J .               .................................   

            

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

 

   

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

             starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Návrh plánu KČ HK na 2.polrok 2018 

 Stanovisko HK k ZÚ Obce Lipníky za rok 2017 

 Záverečný účet za rok 2017 

 Rozpočtové opatrenie 3/2018 

 Uznesenie OcZ č. 256/2018 – 266/2018 
 

 


