Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 05.12.2018

Prítomní:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M.
Michňáková Sofia, predseda MVK
Kováčová K., zamest. obce

Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Krochta S., Paľa M.

Návrh programu:
1. Úvodné náležitosti
1.1. Otvorenie zasadnutia
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolený starostom
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
1.6. Vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov
5. Určenie platu starostu obce
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
V úvode zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Následne starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch
otvoril zasadnutie, privítal novozvolených poslancov a ďalších prítomných. Konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Určil zapisovateľa zápisnice Bc. Červeňakovú J. a overovateľov zápisnice p. S. Krochtu a p. M. Paľu.
Odovzdal slovo S. Michňákovej, predsedovi miestnej volebnej komisii v obci Lipníky, aby oznámila
výsledky volieb.
S. Michňáková oboznámila prítomných s výsledkami hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa konali 10.11.2018:
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Do obecného zastupiteľstva v Lipníkoch boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

1. Jarmila Červeňaková, Slovenská národná strana, 196
2. Miroslav Kováč, Strana práce, 191
3. Monika Vihonská, Slovenská národná strana, 178
4. Stanislav Krochta, Slovenská národná strana, 177
5. Martin Paľa, Slovenská národná strana, 164
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na
hlasovacom lístku:
1. Vladimír Marušin, doc. Mgr., ArtD, nezávislý kandidát, 58
2. Ľubomír Pankuch, Ing. nezávislý kandidát, 207
Za starostu obce Lipníky bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov

Ľubomír Pankuch, Ing., nezávislý kandidát, 207
Opätovne zvolený za starostu obce Ing. Ľubomír Pankuch prečítal sľub starostu obce a podpísal sa pod
jeho písomné znenie. Predseda miestnej volebnej komisie S. Michňáková odovzdala starostovi
osvedčenie o zvolení.
Starosta obce Ing. Pankuch vyzval poslancov k zloženiu sľubu a sľub im prečítal. Prítomní poslanci sa
podpísali pod jeho písomné znenie. Predseda miestnej volebnej komisie S. Michňáková im odovzdala
osvedčenia o zvolení za poslancov.
Ing. Ľubomír Pankuch predniesol svoj príhovor a poďakovanie.
- návrhy na uznesenie:
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta
S., Paľa M.

0
0
0

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Bc. Jarmila Červeňaková
Miroslav Kováč
Stanislav Krochta
Martin Paľa
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta
S., Paľa M.

0
0
0

K bodu 2.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia. Opýtal sa, či má niekto návrh na zmenu
programu. Zmena programu nebola navrhnutá. Za predložený návrh programu ustanovujúceho
zasadnutia dal hlasovať.

Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta
S., Paľa M.

0
0
0

Schválený program rokovania:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodné náležitosti
1.1. Otvorenie zasadnutia
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvolený starostom
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
1.6. Vystúpenie starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov
Určenie platu starostu obce
Diskusia
Záver

K bodu 3.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starosta obce v súlade § 13 b) ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
poveril poslanca obecného zastupiteľstva p. Miroslava Kováča zastupovaním starostu obce.
Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. je potrebné poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať
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a viesť rokovanie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta, ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a navrhol
poveriť Bc. Jarmilu Červeňakovú.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Miroslava Kováča zastupovaním
starostu obce v súlade § 13 b) ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

2.

poveruje
poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Jarmilu Červeňakovú zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.

K bodu 4.
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol zriadiť finančnú komisiu, komisiu pre verejný poriadok, komisiu pre kultúru
a šport, komisiu na ochranu verejného záujmu. Zároveň predložil návrh na zvolenie predsedov
a členov jednotlivých komisií:
a) finančná komisia: Monika Vihonská - predseda, Martin Paľa - člen, Stanislav Krochta - člen
b) komisia pre verejný poriadok: Miroslav Kováč - predseda, Pavol Solej - člen, Michal Štefanik
- člen
c) komisia pre kultúru a šport: Bc. Jarmila Červeňaková - predseda, Milka Partilová - člen,
Gabriela Pankuchová - člen, Božena Kováčová - člen, Jana Javolková - člen, Oľga
Kerestešová - člen, Martina Kováčová - člen
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy
- predsedov jednotlivých komisií vyzval, aby do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
predložili návrh plánu činnosti
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky

1. Zriaďuje
komisie, a to: finančnú komisiu
komisiu pre verejný poriadok
komisiu pre kultúru a šport
komisiu na ochranu verejného záujmu

2. Volí
a) predsedu finančnej komisie: Monika Vihonská
predsedu komisie pre verejný poriadok: Miroslav Kováč
predsedu komisie pre kultúru a šport: Bc. Jarmila Červeňaková
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Martin Paľa
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b) členov komisie
- finančnej: Martin Paľa, Stanislav Krochta
- pre verejný poriadok: Pavol Solej, Michal Štefanik
- pre kultúru a šport: Milka Partilová, Gabriela Pankuchová, Božena Kováčová, Jana
Javolková, Oľga Kerestešová, Martina Kováčová

3. Ukladá
predsedom všetkých komisií predložiť na najbližšom zasadnutí návrh plánu činnosti
komisii
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.

K bodu 5.
Určenie platu starostu obce
Starosta obce uviedol, že podľa zákona SNR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na
ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. §3 ods. 1 a 2 , §4 ods.1 - 3 zákona SNR č.
253/1994 Z. z.. Podľa §3 ods. 1, 2 citovaného zákona patrí starostovi plat odo dňa zloženia
predpísaného sľubu. Starosta opustil rokovaciu miestnosť.
- p. M. Kováč navrhol zvýšiť plat o 15%, poslanci s týmto súhlasili
- následne zavolali starostu, aby sa vrátil na rokovanie
- návrh na uznesenie
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určuje plat starostovi Obce Lipníky Ing. Ľubomírovi Pankuchovi v zmysle § 4
ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v z. n. p. v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90
dní pred voľbami, a to:
súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
ŠÚ SR za rok 2017 a násobku 1,65 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvyšuje plat starostu Obce Lipníky Ing. Ľubomíra Pankucha
o 15% mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.

K bodu 6.
Diskusia
Bez diskusného príspevku.
K bodu 7:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené
a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Bc. Červeňaková J .

Overovatelia: Krochta S.
Paľa M.

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
 Prezenčná listina
 Návrh programu zasadnutia
 Sľub starostu obce
 Sľub poslancov OcZ
 Dôvodová správa
 Uznesenie OcZ č. 1/2018 – 6/2018
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