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Zápisnica 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 30.08.2018 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

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

Neprítomní:         poslanci – Miroľová V., Dubas J. 

Ďalší prítomní:     
                                                                              

Verejnosť:           -  

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Kováč M., Ing. Klimčo Š.  

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie, použitie prostriedkov rezervného fondu 

4. Rôzne  

5. Diskusia 

6. 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  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie, použitie prostriedkov rezervného fondu 

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. 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 č. 265/2018 - trvá (starostu obce zabezpečením vypracovania statického posudku na 

budovu sýpky v časti Taľka) 

- uznesenie č. 266/2018 - trvá (obecnému úradu pripraviť návrh dodatku VZN č. 2/2016 tak, aby 

výkop hrobového miesta zabezpečovala pozostalá rodina cez oprávnené firmy a osoby 

- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č.  267/2018 

  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: 

Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie, použitie prostriedkov rezervného fondu 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrhy rozpočtových opatrení č. 4/2018 zo dňa 

30.08.2018 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. a rozpočtovým 

opatrením č. 5/2018 zo dňa 30.08.2018 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona 583/2004 

Z. z. Rozpočtové opatrenia boli poslancom a hlavnej kontrolórke doručené k preštudovaniu. Jednotlivé 

položky rozpočtových opatrení odôvodnil.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 268/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          schvaľuje  
 rozpočtové opatrenie č. 4/2018 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 

 Z.z., rozpočtové opatrenie č. 5/20185 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) 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  

 

 

V súvislosti s prijatím úveru na prefinancovanie projektu „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ 

predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018 zo dňa 30.08.2018 

uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. Návrh rozpočtového opatrenia bol 

poslancom a hlavnej kontrolórke taktiež doručený k preštudovaniu.    

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 
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- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 269/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          schvaľuje  
 rozpočtové opatrenie č. 6/2018 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 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  

 

 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 270/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 použitie prostriedkov rezervného fondu do 31.12.2018 podľa upraveného rozpočtu na rok 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: 

Rôzne 

 

4.1. Starosta obce informoval prítomných o  

 - situácii na stavenisku materskej školy v súvislosti s realizáciou projektu „Zníženie energetickej 

    náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ 

 - o novej informačnej tabuli pred kostolom/cintorínom - bola vymenená z dôvodu jej poškodenia,       

          nečitateľnosti údajov a neaktuálnosti údajov 

 - o urgovaní začatia výstavby chodníka v časti Taľka 

 - o stavbe vodovodu cez pozemky občanov (v časti k M. lesíku) 

 - o verejnom osvetlení - v súvislosti s realizáciou údržby verejného osvetlenia je potrebné dať 

    vypracovať projektovú dokumentáciu na dočasné dopravné značenie a požiadať príslušné 

    orgány o povolenie vykonania údržby na verejnom osvetlení na úseku hlavnej cesty I/18 v obci 

    Lipníky,  svetlá sú zakúpené 

 

4.2. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy - nájom priestorov reštaurácie 

 Starosta prečítal prítomným žiadosť p. Tomaščinovej o ukončenie nájomného vzťahu dohodou ku 

 dňu 30.9.2018.  

 Poslanci túto žiadosť prerokovali, s ukončením nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 30.9.2018 

 nesúhlasili. Navrhli ukončiť nájomný vzťah dohodou (so súhlasom oboch zmluvných strán) ku 

 dňu 31.12.2018, prípadne ku skoršiemu dátumu, ak by bol vybraný nový nájomca na základe 

 vyhlásenej súťaže. V prípade, ak by nájomca p. Tomaščinová s týmto návrhom nesúhlasila, môže 

 ukončiť nájomný vzťah výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou v zmysle uzatvorenej 

 nájomnej zmluvy.  

 Zároveň obecné zastupiteľstvo uložilo úlohu obecnému úradu pripraviť podmienky pre 
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 vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove súpis. č. 99 - 

 priestorov reštaurácie.     

 - návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 271/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

          nesúhlasí 
 s ukončením nájomnej zmluvy s nájomcom Marcela Tomaščinová  

 dohodou ku dňu 30.09.2018 

 
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  

 

 

 - návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 272/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

1. súhlasí 
    s ukončením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2009/1, uzatvorenej 

    dňa 30.04.2009, dohodou ku dňu 31.12.2018 

2. ukladajú obecnému úradu doručiť nájomcovi návrh ukončenia Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 2009/1 nájomcovi Marcela Tomaščinová dohodou ku dňu 

31.12.2018; v prípade neakceptovania ukončenia nájmu dohodou k 31.12.2018 môže 

nájomca ukončiť zmluvu výpoveďou 
  

 
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  

 

 

 Uznesenie č. 273/2018    

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

     ukladá 
 obecnému úradu pripraviť podmienky na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 

           na prenájom nebytových priestorov v budove súpis. č. 99 - priestorov reštaurácie.     

 

 
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  

 
  

4.3.  Starosta obce informoval prítomných o vykonanej oprave schodov pred vstupom do kultúrneho          
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        domu.  

 

 

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

            

Overovatelia:  Kováč M.                               ................................. 

                     

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

 

   

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

              starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Rozpočtové opatrenie 4 /2018 - 6/2018 

 Kópia žiadosti p. Tomaščinovej M. 

 Uznesenie OcZ č. 267/2018 – 273/2018 
 

 


