Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 14.01.2019

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Bc. Červeňaková J., Kováč M., Paľa M.
Vihonská M.
Krochta S. (prišiel o 18:15 hod.)
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Harsághy E.
Verejnosť:

Plančár J.

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Kováč M., Paľa M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Zloženie sľubu poslanca OcZ
4. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu
5. Zámer prenájmu priestorov – 1. poschodie v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 - III.
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - ECAV
7. Žiadosti (CVČ)
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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. M. Kováča a p. M. Paľu.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za predložený program bolo
hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Zloženie sľubu poslanca OcZ
Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu
Zámer prenájmu priestorov – 1. poschodie v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 - III.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - ECAV
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7.
8.
9.
10.

Žiadosti (CVČ)
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 2.
Kontrola prijatých uznesení
- na zasadnutie prišiel p. poslanec S. Krochta, 18:15 hod.
 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)
- predseda komisie pre kultúru a šport - splnené
- na zasadnutie prišiel p. J. Plančár
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 3.
Zloženie sľubu poslanca OcZ
Starosta obce vyzval p. Moniku Vihonskú k zloženiu sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. P.
Monika Vihonská zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a ústne
vyhlásila, že svoj mandát poslanca a člena komisií bude vykonávať bez nároku na odmenu.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
konštatuje, že
zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Monika Vihonská
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0
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K bodu 4.
Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta obce predložil návrh na zvolenie členov do komisie na ochranu verejného záujmu: p. Monika
Vihonská a p. Stanislav Krochta.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
volí
členov komisie na ochranu verejného záujmu:
Monika Vihonská, Stanislav Krochta
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 5.
Zámer prenájmu priestorov - 1.poschodie v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 - III.
Starosta predložil znovu na prerokovanie riešenie prenájmu priestorov reštaurácie, pretože ani po
poslednom vyhlásení verejnej obchodnej súťaže nemáme uchádzača. Pripomenul prítomným, že
v naposledy schválených podmienkach verejnej obchodnej súťaže bola stanovená minimálna
požadovaná cena, za ktorú sa predmet obchodnej verejnej súťaže ponúkal na prenájom vo výške
200,00Eur/mesiac.
- p. Paľa - spýtal sa či v prípade ďalšieho nezáujmu nie je možné zmeniť účel prenájmu napr. na sklad
- p. Kováč - oboznámil poslancov s históriou prenájmu, do budúcna bude potrebné investovať do
strechy, sanity a rozvodov elektrickej energie, je tiež potrebné zvážiť, či to neprevádzkovať ako obec,
navrhol znížiť nájomné na sumu 120,00 Eur a do zmluvy čl. III. doplniť, že výška nájomného bude
každoročne prehodnotená a upravená podľa miery inflácie v SR.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
1. prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Lipníky, zapísaného na LV č. 1, k. ú.
Lipníky, obec Lipníky, okres Prešov - nebytové priestory (priestory reštaurácie) - 1.
poschodie v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky
2. uskutočnenie prenájmu na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
3. podmienky obchodnej verejnej súťaže, minimálnu požadovanú cenu za nájom 120,00
Eur/mesiac (sú prílohou uznesenia)
4. návrh nájomnej zmluvy s doplnením bodu 3.2. do Čl. III zmluvy v znení „Výška

nájomného bude každoročne prehodnotená a upravená podľa miery inflácie v SR“,
ostatné body tohto článku sa chronologicky prečíslujú
5. komisiu na vyhodnotenie v zložení zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
5
5

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Kováč M., Paľa M.,
Krochta S., Vihonská M.
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

K bodu 6.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - ECAV
Starosta predložil na prerokovanie žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Nemcovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lipníky na rok 2019.
Dotáciu žiadajú vo výške 200,00 Eur na účel „vzdelávacie a kultúrne akcie pre deti, mládež,
spevokoly, spoločenstvo žien: detská besiedka, súťaže spevokolov, Dávidova harfa, stretnutia dorastu,
žien, misijné dni, vianočná a veľkonočná besiedka, futbalový a volejbalový turnaj. Starosta
informoval, že žiadateľ má voči Obci Lipníky vysporiadané záväzky.
Zároveň podal informáciu, že viackrát komunikoval aj so zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Kapušany a že ich záverečné stanovisko bolo, že pre rok 2019 o dotáciu žiadať nebudú.
- hlavná kontrolórka - vysvetlila, že v prípade neskoršieho podania žiadosti by bolo potrebné upraviť
VZN o poskytovaní dotácií
- návrh na poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
na základe podanej žiadosti a v súlade s VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Lipníky poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur Cirkevnému zboru ECAV na
Slovensku, so sídlom Nemcovce 60
- na účel: bežné výdavky - vzdelávacie a kultúrne akcie pre deti, mládež, spevokoly,
spoločenstvo žien: detská besiedka, súťaž spevokolov, Dávidova harfa, stretnutia dorastu, žien,
misijné dni, vianočná a veľkonočná besiedka, futbalový a volejbalový turnaj
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 7.
Žiadosti (CVČ)
Starosta obce informoval prítomných, že o spolufinancovanie centier voľného času na rok 2019
požiadali Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov a Mesto Prešov, Hlavná 73,
Prešov za Základnú školu Prešov, Mirka Nešpora 2. Povedal, že v minulosti sme vzhľadom na ťažkú
finančnú situáciu žiadostiam nevyhoveli.
- Ing. Harsághy, hlavná kontrolórka - odporúča dožiadať doklad preukazujúci prijatie dieťaťa do CVČ
a doklad, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje CVČ
K bodu 8.
Rôzne
Starosta informoval poslancov, že zatiaľ mu nebola vyplatená mzda za mesiac december 2018
z dôvodu informácií ekonómky, že opätovným zvolením do funkcie mu vznikol nový „pracovný
pomer“ a z predchádzajúceho mu zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 41 dní, o ktorej keď
nerozhodne obecné zastupiteľstvo, tak prepadne. Dovolenku nemohol vyčerpať vzhľadom na vysokú
pracovnú zaťaženosť a veľké množstvo realizovaných projektov (chodníky, rekonštrukcia budovy ZŠ
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a MŠ, rozšírenie vodovodu, čistenie koryta potoka, výmena osvetlenia a pod.) požiadal OcZ
o preplatenie časti dovolenky v počte 30 dní a na dobu nevyhnutnú na prerokovanie tohto bodu opustil
rokovaciu miestnosť.
- poslanci sa uzhodli na preplatení 30 dní
- zavolali p. starostu späť do rokovacej miestnosti
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
poskytnutie náhrady platu starostovi obce Ing. Ľubomírovi Pankuchovi
za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 30 dní
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 9.
Diskusia
- starosta informoval:
- o nastávajúcom pracovnom stretnutí so zástupcami firmy RISE (projekt „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy, s využitím OZE“)
- o uzatvorení novej poistnej zmluvy na základe vysúťaženej ponuky na poistenie majetku
K bodu 10:
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené
a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal:

Bc. Červeňaková J .

Overovatelia: Kováč M.
Paľa M.

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:








Prezenčná listina
Návrh programu zasadnutia
Sľub poslanca OcZ
Podmienky VOS + návrh zmluvy na prenájom
Žiadosť ECAV o dotáciu - kópia
Žiadosť o spolufinancovanie CVČ - kópie
Uznesenie OcZ č. 18/2019 – 23/2019
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