Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 11.11.2019

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Bc. Červeňaková J., Paľa M., Krochta S., Vihonská M.
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. E. Harsághy, hlavná kontrolórka
Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

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

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ dofinancovanie
4. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
5. Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov 1. poschodia v budove predajne
a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky (priestory reštaurácie) - oznámenie výsledku
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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. Krochtu S. a Paľu M.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za predložený program
rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ dofinancovanie
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov 1. poschodia v budove predajne
a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky (priestory reštaurácie) - oznámenie výsledku
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6.
7.
8.

Rôzne
Diskusia
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 - predseda komisie na ochranu verejného záujmu, trvá
- uznesenie č. 57/2019 - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom rešt. (podmienky OVSschválené uznesením OcZ č. 21/2019 z 14.1.2019) - splnené
- uznesenie č. 58/2019 - vykonanie údržby odvodnenia budovy MŠ - splnené
- uznesenie č. 61/2019 - obecnému úradu pripraviť návrh zámeru na odpredaj časti parcely KN E
1112/12 k. ú. Lipníky ako prípad hodný osobitného zreteľa - trvá, obec
vyzvala žiadateľa na predloženie geometrického plánu
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 3.
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ dofinancovanie
Starosta obce oboznámil prítomných so zvýšenými nákladmi projektu „Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ oproti pôvodnému rozpočtu v sume + 4.604,09
€ bez DPH (s DPH 5.524,91 €). Poslanci boli o obsahu položiek podrobne informovaní. O zvýšených
nákladoch je potrebné informovať poskytovateľa NFP t. j. PPA prostredníctvom dôvodovej správy
a dodatku k ZoD. Starosta navrhol krytie zvýšených nákladov projektu z prostriedkov rezervného
fondu.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
dofinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím
OZE“ - práce naviac vo výške 5.524,91 Eur z prostriedkov rezervného fondu
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní

Počet
5
5

8. zasadnutie OcZ, 11.11.2019

Hlasovali

2/5

Za

5

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

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

K bodu 4.
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
V súvislosti so schválením dofinancovania projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy
Lipníky, s využitím OZE“ starosta predložil na schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2019
(výdavky súvisiace s financovaním spoločných programov SR a EÚ). K uvedenému neboli vznesené
pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 7/2019 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zák. 583/2004 Z.z.
(výdavky súvisiace s financovaním spoločných programov SR a EÚ)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 5.
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov 1. poschodia v budove predajne
a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky (priestory reštaurácie) - oznámenie výsledku
Starosta - na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 1.
poschodia v budove predajne a reštaurácie súpis. č. 99 v obci Lipníky (priestory reštaurácie) boli
komisiou vyhodnotené predložené návrhy. Úspešným navrhovateľom sa stala spoločnosť PTU Group
s.r.o., Hlavná 48, 082 21 Veľký Šariš.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 1. poschodia
v budove predajne a reštaurácie; úspešným uchádzačom je: PTU Group s.r.o., Hlavná 48,
08221 Veľký Šariš, na účel pizzérie a rýchleho občerstvenia
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0
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K bodu 6.
Rôzne
6.1. Výročná správa Obce Lipníky za rok 2018
Starosta obce predložil na prerokovanie Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2018.
Výročná správa bola poslancom a hlavnej kontrolórke doručená k preštudovaniu.
K uvedenému neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2018
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

6.2. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2018
Starosta predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2018 vrátane správy o
overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2018. Audit účtovnej závierky
vykonal Ing. Marek Lipka. Správu starosta obce prečítal a predložil k nahliadnutiu.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 a výročnej správy za rok 2018
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 7.
Diskusia
- p. Vihonská - navrhla, aby sa vykonala úprava okolia národnej kultúrnej pamiatky - Pamätného
miesta s pomníkom, ktorý sa nachádza cca 800 m juhovýchodne od centra obce.
- p. Kováč - navrhuje rokovať s obcou Nemcovce o spoločnom postupe týkajúcom sa úpravy
z dôvodu, že padlými sú občania obce Nemcovce
- p. Vihonská - informovala o požiadavke občanov - na ceste ku kostolu ostáva stáť po dažďoch
voda a je potrebné ju odviesť do priekop
- starosta - odpovedal, že je urobené výškopisné zameranie priekop a preto sa do rozpočtu na rok
2020 zaráta úprava priekop o zberné šachty, v tejto dobe sa prekopú odvodňovacie jarčeky do
priekopy
- Bc. Červeňaková - požiadala o riešenie chodníkov v časti Podhrabina z dôvodu, že cesta je
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frekventovaná a nebezpečná
- Starosta - pripraví stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest, pretože chodníky sa musia
robiť v súčinnosti so SSC. O stretnutí bude poslancov informovať.

K bodu 8.
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
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
Uznesenie OcZ č. 64/2019 – 69/2019
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