Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 24.02.2020

Prítomní:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

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

Verejnosť:

-

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Vihonská M., Paľa M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d.
4. Žiadosť PTU Group s.r.o.
5. Kanalizácia v obci
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. Vihonskú M. a p. Paľu M.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za program rokovania bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s.d.
Žiadosť PTU Group s.r.o.
Kanalizácia v obci
Rôzne
Diskusia
Záver
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K bodu 2.
Kontrola prijatých uznesení
- 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. - splnené (predloženie plánu činnosti komisií)
- 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,
geometrický plán bol predložený
- uznesenie č. 84/2019 bod 2. - nesplnené, trvá
(predloženie položkovitého rozpočtu stavebný úprav vrátane rekapitulácie
nájomcom), termín: do 15.01.2020
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 88/2020
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.
Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo(ďalej len „OcZ“), že bol právnemu zástupcovi obce
Lipníky JUDr. Pirčovi doručený rozsudok súdu sp. zn. 6Co/127/2018-118 IČS:8116211324 vo veci
žalobcu: COOP Jednota Prešov, s. d. proti žalovanému: Obec Lipníky, ktorým Krajský súd v Prešove
potvrdil rozsudok Okresného súdu a priznal žalobcovi právo na náhradu trov odvolacieho konania
voči žalovanému v rozsahu 100%. Ďalej starosta informoval, že v rozsudku je evidentné, že súd
priznal COOP Jednota Prešov, s. d. právo na úroky podľa Dohody o urovnaní z roku 2013. Na základe
vyneseného rozsudku je zrejmé, že proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie. Proti
rozhodnutiu odvolacieho súdu je však prípustné dovolanie v lehote dvoch mesiacov od doručenia
rozhodnutia odvolacieho súdu. V prípade Obce Lipníky by dovolanie bolo na Najvyšší súd. Dovolateľ
musí byť zastúpený advokátom a dovolania ako aj iné podania musia byť spísané advokátom.
Na základe týchto informácií bolo zvolané zasadnutie OcZ, či žalovaný, teda Obec Lipníky podá
dovolanie. Následne starosta k bodu otvoril diskusiu.
- p. Paľa - pýta sa, aké boli pôvodné rozsudky a čo je predmetom Dohody o urovnaní
- p. starosta - keďže 3 členovia OcZ neboli v predchádzajúcom období poslancami, oboznámil
podrobne OcZ s celým priebehom súdneho sporu
- p. Kováč - spýtal sa na možnosti financovania prisúdenej čiastky
- p. starosta - oboznámil poslancov so stavom na obecných bankových účtoch i výsledkom rokovaní
vo financujúcej banke
- p. starosta - informoval OcZ, že si dal vypracovať aj stanovisko iného advokáta (JUDr. Reblána) na
danú problematiku. O jeho záveroch ako aj o pohľade JUDr. Priča informoval OcZ.
- p. Kováč - vysvetlil, že zo svojho pohľadu by dovolaním poveril JUDr. Reblána
- p. starosta - povedal, že k dovolaniu je potrebné udelenie plnej moci konkrétnemu advokátovi
- návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
podanie dovolania žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 09.01.2020,
sp. zn. 6Co/127/2018-118 na Najvyšší súd v konaní o určenie neplatnosti zrušenia dohody
o urovnaní (vedenom na Okresnom súde Prešov, ako na súde I. inštancie pod sp. zn.
9C/189/2016 a na Krajskom súde, ako na odvolacom súde pod sp. zn. 6Co/127/2018)
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

Uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
poveruje
starostu obce Ing. Ľubomíra Pankucha k podpísaniu plnej moci s advokátom JUDr. Petrom
Reblánom, aby zastupoval Obec Lipníky ako žalovaného v konaní o určenie neplatnosti
zrušenia dohody o urovnaní, vedenom na Okresnom súde Prešov, ako na súde I. inštancie pod
sp. zn. 9C/189/2016 a na Krajskom súde Prešov, ako na odvolacom súde pod sp .zn.
6Co/127/2018
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 4.
Žiadosť PTU Group s.r.o.
Starosta otvoril tento bol rokovania, oznámil, že konateľ spoločnosti PTU Group s.r.o. nedoručil
žiadosť, preto o tomto bode programu nemôže byť rokované. Bod programu ukončil.
K bodu 5.
Kanalizácia v obci
K tomuto bodu starosta informoval poslancov o pripravovaných výzvach, ktoré ohlásil premiér Peter
Pellegrini a ktoré by mali vychádzať v najbližších rokoch. K tejto otázke prebehlo rokovanie na
obecnom úrade v Lade dňa 16.01.2020, kde spracovávateľ žiadosti k takýmto výzvam p Fulier
informoval starostov obcí Lada, Lipníky, Šarišská Poruba, Nemcovce, Okružná a Trnkov
o možnostiach postupu obcí pri predkladaní takejto žiadosti. Podľa jeho slov je potrebné spracovať
štúdiu (čo činí 4500 € za každá obec), projektovú dokumentáciu (cca 40 tis.€ za každú obec) a po
predložení žiadosti rokovať s bankami o úvere, pretože obec spolufinancuje takýto projekt 5%
spoluúčasťou (čo činí cca 80 tis.€ za každú obec). Starosta povedal, že tieto podmienky považuje za
priveľmi vysoké pre zvládnutie takéhoto projektu zo strany obce.
- p. Kováč - povedal, že obec takéto financovanie projektu nezvládne
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- p. Vihonská - pýta sa, či je obec schopná dostať úver v takejto čiastke
- starosta - informoval, že bude hľadať aj iné možnosti riešenia kanalizácie v obci aj s pomocou
využitia starších projektov
- p. Paľa - v takejto čiastke naša obec nemôže riešiť v tomto čase kanalizáciu
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce o výzvach na odkanalizovanie obcí a potrebách na ich
prefinancovanie
2. neschvaľuje
zadanie spracovania predmetnej štúdie týkajúcej sa kanalizácie
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 6.
Rôzne
6.1. Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti sv. Martina v Kapušanoch o dotáciu z rozpočtu obce na
rok 2020
- starosta uviedol, že v uplynulom roku zo strany Rímskokatolíckej cirkvi Kapušany nebola
predložená žiadosť. V tomto roku žiadajú sumu 500,-- Eur, predložil prítomným žiadosť
a oznámil, že žiadosť je úplná. Starosta navrhol, aby im obec poskytla dotáciu vo výške 400,-Eur, tak aby sa dorovnal rok 2019.
- p. Červeňaková - navrhla schváliť pre rok 2020 pre obe cirkvi rovnakú čiastku a to po 200,-Eur
- p. Paľa navrhol kompromis teda 300,-- Eur pre Rímskokatolícku cirkev
- starosta dal hlasovať o poslednom pozmeňujúcom návrhu, a to poskytnúť dotáciu vo výške
300,-- Eur
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 92/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipníky
poskytnutie dotácie na rok 2020 Rímskokatolíckej farnosti sv. Martina, so sídlom
v Kapušanoch
- vo výške: 300,-- Eur,
- na účel: bežné výdavky - Aktivity pre deti a mládež počas roka: dobrá novina, autobus na
púte (Levoča, Obišovce, Vysoká nad Uhom), športové podujatia, zábavné podujatia, tábor
pre deti
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
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Počet
5
5
4
0
1
0

Hlasovali
Krochta S., Paľa M.
Vihonská M., Kováč M.
Bc. Červeňaková J.
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6.2. Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Nemcovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
- starosta predložil prítomným žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Nemcovce
a oznámil, že žiadosť je úplná; žiadajú 200,-- Eur na účel: vzdelávacie a kultúrne akcie pre deti,
mládež, spevokol - detská besiedka, Dávidová harfa, detský tábor, stretnutie dorastu
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipníky
poskytnutie dotácie na rok 2020 Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Nemcovce, so sídlom v Nemcovciach
- vo výške: 200,-- Eur,
- na účel: bežné výdavky - vzdelávacie a kultúrne akcie pre deti, mládež, spevokol - detská
besiedka, Dávidová harfa, detský tábor, stretnutie dorastu
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

6.3. Žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie centier voľného času v meste Prešov na rok 2020
- Starosta predložil doručenú žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie centier voľného času
v meste Prešov na rok 2020. OcZ vyhodnotilo žiadosť ako neúplnú, pretože chýbajú
rozhodnutia o prijatí žiaka do CVČ a tiež čestné prehlásenie, že sa žiak aktívne zúčastňuje
predloženej aktivity. Po doplnení žiadosť bude opätovne prerokovaná.
6.4. Prerokovanie platu starostu obce
Starosta informoval OcZ, že v roku 2018 prekročil počet obyvateľov obce Lipníky hranicu 500
obyvateľov a počas celého roka 2019 obec mala viac ako 500 obyvateľov. K 31.12.2019 mala
obec Lipníky podľa Štatistického úradu SR 520 obyvateľov. Pri tomto počte obyvateľov prináleží
v zmysle zákona SNR č. 253/1994 Z. z. starostovi obce plat vo výške 1,83 násobku priemernej
mzdy v národnom hospodárstve. Štatistický úrad SR potvrdil, že priemerná nominálna mesačná
mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2019 dosiahla hodnotu 1.092,00 Eur. Na základe
tejto skutočnosti požiadal OcZ o prerokovanie platu. Potom na dobu prerokovania tohto bodu
opustil rokovaciu miestnosť.
- poslanci navrhli ponechať zvýšenie platu o 15%
- následne zavolali starostu, aby sa vrátil do rokovacej miestnosti a dal hlasovať za návrh
uznesenia
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
určuje plat starostovi Obce Lipníky Ing. Ľubomírovi Pankuchovi v zmysle § 4 ods. 1 zák.
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 2019 a násobku 1,83 s účinnosťou od 01.03.2020
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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

- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.
zvyšuje plat starostu Obce Lipníky Ing. Ľubomíra Pankucha
o 15 % mesačne s účinnosťou od 01.03.2020
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. Červeňaková - spýtala sa na možnosti využívania nových priestorov klubu napr. ako telocvičňa
- starosta - tieto priestory sú určené na klubovú činnosť, keďže je tam plávajúca podlaha, tak sa to dá
viac využívať na stretnutia mladých
- p Vihonská - predložila návrh na využívanie klubových priestorov pre dôchodcov. Zároveň dala
návrh na doplnenie exteriérových priestorov o lavičky pre mladé mamičky pri kultúrnom dome.
- starosta - nové priestory môžu využívať aj dôchodcovia, nevýhodou je, že sú na poschodí. Do
zveľadenia priestoru pri kultúrnom dome zahrnie aj návrh p. Vihonskej.
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: Vihonská M.
Paľa M.

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
11. zasadnutie OcZ, 24.02.2020

6/7

starosta obce
Prílohy:








Prezenčná listina
návrh programu zasadnutia
kópia žiadosti Rímskokatolíckej farnosti, Kapušany
kópia žiadosti Cirkevného zboru ECAV, Nemcovce
kópia žiadosti Mesta Prešov
potvrdenie ŠÚ SR o priemernej mzda a počte obyvateľov
Uznesenie OcZ č. 88/2020 - 95/2020
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