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Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 15.12.2018 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

    poslanci OcZ – Kováč M., Bc. Červeňaková J., Krochta S., Paľa M. 

Neprítomní:          
Ďalší prítomní:    Ing. Harsághy E., hlavná kontrolórka 

                                                                              

Verejnosť:           -  

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Krochta S., Paľa M. 

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017, Správa audítora o overení súladu 

 výročnej správy za rok 2017 s účtovnou závierkou 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky  

 2020,2021 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021 

7. Návrh VZN 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné   

 stavebné odpady na území obce Lipníky 

8. Návrh VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

 a školských zariadení 

9. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v    

 Lipníkoch 
10. Delegovanie zástupcu obce do Rady materskej školy 

11. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

12. Rôzne  

13. Diskusia  

14. 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. S. Krochtu a p. M. Paľu.   

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 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta 

S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  



2/8 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017, Správa audítora o overení súladu 

 výročnej správy za rok 2017 s účtovnou závierkou 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky  

 2020,2021 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021 

7. Návrh VZN 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné   

 stavebné odpady na území obce Lipníky 

8. Návrh VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

 a školských zariadení 

9. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v    

 Lipníkoch 
10. Delegovanie zástupcu obce do Rady materskej školy 

11. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

12. Rôzne  

13. Diskusia  

14. Záver 

 

 
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 – od Dzurka), 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 (vypracovať statický posudok na budovu sýpky v časti Taľka)-  

- uznesenie č. 4/2018 bod 3. - nesplnené, trvá (predsedom všetkých komisií predložiť na  

                                            najbližšom zasadnutí návrh plánu činnosti komisii) 
- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č. 7/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  berie na vedomie 

           kontrolu plnenia prijatých uznesení  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 
K bodu 3. 

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017, Správa audítora o overení súladu 

výročnej správy za rok 2017 s účtovnou závierkou 

Starosta obce predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2017 vrátane správy o 

overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2017 a výročnú správu. Audit účtovnej 

závierky vykonal Ing. Marek Lipka. Správu starosta obce prečítal a predložil k nahliadnutiu. Výročná 

správa bola doručená poslancom a hlavnej kontrolórke k preštudovaniu.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 
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   Uznesenie č. 8/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

1. Správu audítora o overení účtovnej závierky závierky za rok 2017 

2. Správu audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2017 s účtovnou závierkou 

3. Výročnú správu Obce Lipníky za rok 2017 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 4. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

na I. polrok 2019. Návrh plánu bol vyvesený od 29.11.2018 do 14.12.2018.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 

- návrh na uznesenie:  

 

    Uznesenie č. 9/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 v počte a štruktúre tém, uvedených v časti 

návrhu kontrol  

2. splnomocňuje 

hlavnú kontrolórku obce Lipníky určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, 

štruktúry a tém v časti návrhu kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek Obecného 

zastupiteľstva Lipníky.  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 5. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021 

Starosta obce predložil stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na 

roky 2020,2021. V závere stanoviska je odporúčanie hlavnej kontrolórky predložený návrh rozpočtu 

na rok 2019 schváliť.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č. 10/2018 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  berie na vedomie 
  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky  

  2020,2021 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 6. 

Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 

2020,2021.  

 návrh rozpočtu bol zverejnený - vyvesený odo dňa 29.11.2018 do 14.12.2018  na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce  

 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie 

 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky 

 starosta obce informoval o významných sumách v návrhu rozpočtu, informoval o potrebe 

spolufinancovania projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s využitím OZE“ 

z úveru, ktorý ale nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu. Tieto položky budú zaradené do rozpočtu  

rozpočtovým opatrením po predchádzajúcom odsúhlasení prijatia úveru obecným zastupiteľstvom. 

 pripomienky a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené 

 návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 11/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

 

      1. berie na vedomie 

          rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na roky 2020, 2021 

  

     2. schvaľuje  

         rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na rok 2019 v celkovej sume: 

                Bežný rozpočet:  

 príjmy 206 224,00 Eur 

 výdavky  206 224,00 Eur 

                Kapitálový rozpočet: 

 príjmy  0,00 Eur 

 výdavky 11 336,00 Eur 

                Finančné operácie:  

- príjmy   11 336,00 Eur 

- výdavky 0,00 Eur 

                      Rozpočet SPOLU: 

 príjmy  217 560,00 Eur 

 výdavky  217 560,00 Eur 
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 7. 

Návrh VZN 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné  
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stavebné odpady na území obce Lipníky 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky.  

 návrh VZN bol zverejnený - vyvesený odo dňa 29.11.2018 do 14.12.2018 na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce  

 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie 

 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky 

 starosta informoval o rapídnom zvýšení poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu na 

základe nového zákona, v rozpočte je zapracovaný návrh na zvýšenie na 11€/ročne/osoba ale 

pravdepodobne to nebude stačiť 

 pripomienky poslancov a pozmeňujúce návrhy: zvýšiť poplatok oproti návrhu až na 0,03288 Eur 

za osobu a kalendárny rok (t. j. 12,00 €/osoba/ročne) - § 17 bod 1. návrhu VZN 

 návrh na uznesenie so zmenou návrhu: 

 

 Uznesenie č. 12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

 schvaľuje 

 VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

 odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky (so zmenou v § 17  

 bod 1. VZN - so zvýšeným poplatkom na 0,03288 Eur za osobu a kalendárny rok)  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 8. 

Návrh VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení 
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej škole a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky.  

 návrh VZN bol zverejnený - vyvesený odo dňa 29.11.2018 do 14.12.2018 na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce  

 všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke bol doručený na preštudovanie 

 počas zverejnenia návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky 

 pripomienky poslancov a pozmeňujúce návrhy neboli vznesené 

 návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 13/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

 schvaľuje 

 VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

 a školských zariadení na území obce Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 9. 

Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipníkoch 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Lipníkoch. Odôvodnil potrebné zmeny oproti terajším platným zásadám.  Návrh zásad 

bol doručený k preštudovaniu poslancov a hlavnej kontrolórke. K návrhu neboli vznesené 

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 14/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

 schvaľuje 

 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipníkoch  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 10. 

Delegovanie zástupcu obce do Rady materskej školy 

Starosta obce uviedol, že z Rady MŠ Lipníky je z dôvodu zániku mandátu poslanca potrebné odvolať 

Bc. Červeňakovú Jarmilu  a následne delegovať nového zástupcu z radu nových poslancov. Ako 

zástupcu obce do Rady MŠ, Lipníky 15 navrhol Bc. Červeňakovú Jarmilu.  

- 17:15 hod., Bc. Jarmila Červeňaková odchádza zo zasadnutia 

- starosta určil p. Kováča M. za zapisovateľa   

Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky.  

Návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 15/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. odvoláva 

 Bc. Červeňakovú Jarmilu z Rady Materskej školy, Lipníky 15 ako zástupcu obce 

2. deleguje 

 Bc. Červeňakovú Jarmilu ako zástupcu obce do Rady Materskej školy, Lipníky 15 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Bod 11. 

Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

Starosta obce uviedol, že je potrebné zriadiť krízový štáb obce (KŠ), povodňovú (PK) 

a evakuačnú komisiu (EK) a vymenovať členov. Predložil návrh na členstvo: 
Ing. Ľubomír Pankuch – predseda KŠ, EK a PK 

Kováč Miroslav – podpredseda KŠ, EK a PK 

Kováčová Katarína – tajomník KŠ, EK a PK 

Bc. Jarmila Červeňaková – člen KŠ, EK a PK 

Monika Vihonská – člen KŠ, EK a PK 

Martin Paľa – člen KŠ, EK a PK 
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Stanislav Krochta – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Ondrej Koločik – člen PK, EK 

Ing. Jozef Vihonský – člen PK  
- k návrhu neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 

 

 

 Uznesenie č. 16/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

A. Zriaďuje 

1. Krízový štáb /KŠ/ 

2. Evakuačnú komisiu /EK/ 

3. Povodňovú komisiu /PK/ 

B. Schvaľuje členstvo v komisiách: 

Ing. Ľubomír Pankuch – predseda KŠ, EK a PK 

Kováč Miroslav – podpredseda KŠ, EK a PK 

Kováčová Katarína – tajomník KŠ, EK a PK 

Bc. Jarmila Červeňaková – člen KŠ, EK a PK 

Monika Vihonská – člen KŠ, EK a PK 

Martin Paľa – člen KŠ, EK a PK 

Stanislav Krochta – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Ondrej Koločik – člen PK, EK 

Ing. Jozef Vihonský – člen PK  
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 12. 

Rôzne 

12.1.   Projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ 

  Starosta oboznámil prítomných, že pri realizácii projektu je nutné predĺžiť odtokový kanál pod 

  chodníkom, čím dôjde k navýšeniu objemu plánovaných - rozpočtovaných finančných   

  prostriedkov. Výška navýšenia je 4 672,34 Eur, ktoré bude musieť obec  dofinancovať   

  z prostriedkov rezervného fondu.  

  - k uvedenému neboli vznesené pripomienky  

  - návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 17/2018 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 dofinancovanie projektu „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ v sume 4 672,34 Eur  

 z prostriedkov  rezervného fondu (nutné výdavky, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte projektu) 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Kováč M., Krochta S., Paľa M.  

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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12.2.   Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove súpis. č. 99 - 

  priestorov reštaurácie 
  Starosta uviedol, že na základe 2. kola vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže nebola doručená 

  žiadna ponuka. Je potrebné znovu vyhlásiť súťaž. 

 

12.3.     Územný plán 

  Starosta informoval, že sa začalo s prípravnými prácami pre vyhotovenie územného plánu. 

  Povedal, že sa pravdepodobne posunie termín z dôvodu využitia dotácie (do konca roku 

  2020).  

    

 

K bodu 13. 

Diskusia 

Bez diskusného príspevku. 

 

 

K bodu 14: 

Záver  

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

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

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

 

                        Kováč M.                               .................................   

            

Overovatelia:  Krochta S.                              ................................. 

                     

                        Paľa M.                                  …............................. 

 

   

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

              starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Kópia správy audítora k ÚZ a VS za rok 2017 

 Návrh plánu KČ HK na I. polrok 2019 

 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2019, 2020-2021 

 Návrh rozpočtu na r. 2019 s výhľadom na r. 2020,2021 

 Návrh VZN č. 1/2018 

 Návrh VZN č. 2/2018 

 Návrh Zásad odmeňovania poslancov OcZ v Lipníkoch 

 Uznesenie OcZ č. 7/2018 – 17/2018 
 

 


