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Zápisnica 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 04.05.2020 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

    poslanci OcZ –  Bc. Červeňaková J., Kováč M., Vihonská M., Paľa M.                                  

Neprítomní:         Krochta S., Ing. E. Harsághy, hlavná kontrolórka 

Ďalší prítomní:    - 

                                                                              

Verejnosť:           -   

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Vihonská M., Paľa M. 

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Návrh VZN obce Lipníky č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Lipníky 

4. Žiadosti PTU Group s.r.o. 

5. Opatrenia v spojitosti s koronavírusom 

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. Oznámil prítomným, že p. 

Kováč sa ospravedlnil za meškanie, príde neskôr. 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Za program rokovania bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Bc. Červeňaková, Vihonská M., Paľa M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Návrh VZN obce Lipníky č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Lipníky 

4. Žiadosti PTU Group s.r.o. 

5. Opatrenia v spojitosti s koronavírusom 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 
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K bodu 2. 

Kontrola prijatých uznesení 

Starosta vyhodnotil jednotlivé uznesenia. 

- 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. 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 stavebných úprav vrátane rekapitulácie 

   nájomcom), termín: do 15.01.2020 

- uznesenie č. 89/2020 - splnené (podanie dovolania žalovaného proti rozsudku Krajského súdu  

                v Prešove zo dňa 09.01.2020,  sp. zn. 6Co/127/2018-118 na Najvyšší súd) 

 

Starosta navrhol uznesenie č. 232/2017 zrušiť z dôvodu, že na chodníky a cesty výzvy z eurofondov 

nie sú pripravované, v prípade vhodnej výzvy bude k danej problematike znovu prijaté uznesenie; 

navrhol pozastaviť výkon uznesenia č. 84/2019 bod 2., z dôvodu, že nájomca PTU Group nepredložil 

položkovitý rozpočet a celá záležitosť sa bude riešiť žiadosťou o zápočet vykonaných investícií 

s nájmom po preukázaní relevantných dokladov.  

- návrh na uznesenia:  

 

    Uznesenie č. 96/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. berie na vedomie 

                   kontrolu plnenia prijatých uznesení    

2. ruší uznesenie č. 232/2017 

3. zastavuje výkon uznesenia č. 84/2019 bod 2. 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 3  

Za 3 Bc. Červeňaková, Vihonská M., Paľa M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

    

 

K bodu 3. 

Návrh VZN obce Lipníky č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Lipníky 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN obce Lipníky č. 1/2020 o ochrannom 

pásme pohrebiska v obci Lipníky.  

- na zasadnutie o 17:30 sa dostavil p. M. Kováč 

Návrh VZN bol vyvesený na webovom sídle a úradnej tabuli obce od 28.02.2020 do 30.04.2020. 

Počas zverejnenia neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Starosta informoval poslancov, že v okolitých obciach (Lada, Kapušany) ponechávajú 50 m ochranné 

pásmo. Obec v návrhu VZN navrhuje 20 m ochranné pásmo. Prerokované bez pripomienok 

a pozmeňujúcich návrhov.  

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 97/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 VZN obce Lipníky č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Lipníky 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

  

K bodu 4. 

Žiadosti PTU Group s.r.o. 

Starosta oznámil, že boli obci doručené dve žiadosti konateľa PTU Group s.r.o..  

1. žiadosť o schválenie prevádzkového času prevádzky Lipníky Pizza bar 

- starosta upozornil na požadovaný predĺžený čas počas piatka a soboty do 24:00 hod. 

a navrhol poslancom zvážiť aj tieto dni do 22:00 hod. 

- p. Paľa navrhol počas piatka a soboty dať otváracie hodiny do 23:00 hod. 

- p. Kováč navrhol ako pozmeňovací návrh pôvodný požadovaný čas žiadateľa a v prípade, 

že sa to neosvedčí, OcZ pristúpi k zmene otváracích hodín 

- starosta dal hlasovať o poslednom predloženom návrhu p. Kováča  

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 98/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 otváracie hodiny prevádzky Lipníky Pizza bar, adresa prevádzky Lipníky 99 

 pondelok 17:00 - 22:00 hod. 

 utorok     17:00 - 22:00 hod. 

 streda      17:00 - 22:00 hod. 

 štvrtok    17:00 - 22:00 hod. 

 piatok     17:00 - 24:00 hod. 

 sobota     15:00 - 24:00 hod. 

 nedeľa    15:00 - 22:00 hod.  

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

   

 

2. Žiadosť o zľavu z nájomného, prípadne odpustenie nájomného 

- poslanci obdŕžali uvedenú žiadosť 

- starosta - hovoril, že konateľ PTU Group s.r.o. požiadal o zníženie, prípadne odpustenie 

nájomného z dôvodu pandémie COVID 19. Z dôvodu prijatých opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva o uzavretí maloobchodných prevádzok pri šírení pandemického ochorenia 

COVID 19 nebola prevádzka spustená a nájomca musí platiť nájomné.  

- P. Kováč - navrhol odpustiť nájomné od 19.3.2020 do skončenia opatrení zakazujúcich  

prevádzku týchto zariadení 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 99/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 
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 odpustenie nájomného spoločnosti PTU Group s.r.o. prevádzkujúcej prevádzku Lipníky Pizza  

 bar, Lipníky 99 od 19.03.2020 do doby uvoľňujúcej prevádzku týchto zariadení 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 5. 

Opatrenia v spojitosti s koronavírusom 

Starosta informoval poslancov o kritickom vývoji financovania obce v súvislosti s predpokladaným 

znížením príjmov podielových daní pre obce a mestá na Slovensku. Obci Lipníky hrozí výpadok daní 

až do výšky 50 tis. Eur, čo už je kritická hranica pre obec. Starosta informoval poslancov o prijatí 

týchto opatrení: 

- vzdal sa časti platu t. j. 15% zvýšenia platu mesačne (určeného uznesením obecného zastupiteľstva 

v súlade  s §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.) od 01.04.2020 do 31.12.2020. Plat bude poberať vo 

výške základného platu.    

- prevencie v MŠ - ide v zmysle § 250b ods. 6 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce o prekážku 

v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho 

priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Aplikované s účinnosťou od 

01.05.2020. 

- z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov pozastavil všetky pripravované investičné akcie 

obce (priekopy, osvetlenie, opravy budov) a kultúrnospoločenské akcie, s výnimkou výzvy PSK 

a územného plánu obce, na ktoré obec žiadala dotácie od štátu. 

- P. Paľa - hovorí, že už nie je na čom veľa šetriť 

- P. Kováč - boli prijaté rozumné opatrenia a riešenia 

- návrh na uznesenia: 

 

 Uznesenie č. 100/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 vzdanie sa percentuálneho navýšenia platu starostu vo výške 15% od 1.4.2020 do 31.12.2020 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 Uznesenie č. 101/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 informácie starostu obce o prijatých ekonomických opatreniach v spojitosti s korona krízou 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 
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Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

  

K bodu 6. 

Rôzne 

6.1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

- starosta oboznámil prítomných s vykonaným rozpočtovým opatrením č. 1/2020 zo dna 

2.3.2020 uskutočnenom v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z., potrebu 

rozpočtového opatrenia odôvodnil. Pripomienky neboli vznesené. 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 102/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 02.03.2020 uskutočnené v súlade s § 14 os. 2 písm. a) 

 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov 

   
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

6.2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 

- starosta predložil na prerokovanie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 

2019. Materiál bol poslancom doručený k preštudovaniu.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 103/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 4  

Za 4 Bc. Červeňaková J., Paľa M. 

Vihonská M., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

6.3. Výzva PSK 

 Starosta obce informoval poslancov o podanej žiadosti o dotáciu na základe výzvy PSK na nákup 

 stolov a stoličiek do kultúrneho domu. Žiadosť bola podaná na sumu vo výške 6.000,- Eur. 

 Vyhodnotenie podaných žiadosti bude v 6. alebo 7. mesiaci 2020.   

 

6.4. Súdny spor s COOP Jednota Prešov, s. d.  

 Starosta informoval poslancov, že tak ako bolo schválené na zasadnutí OcZ dňa 24.02.2020 Obec 

 Lipníky podala dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu zo dňa 09.01.2020 na 



12. zasadnutie OcZ, 04.05.2020                                                          6/6 

 

 Najvyšší súd. 

  

 

K bodu 7. 

Diskusia 

- bez diskusného príspevku 

 

  

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 

              starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 návrh programu zasadnutia  

 návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Lipníky 

 kópie žiadosti PTU Group s.r.o. (2x) 

 rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 Uznesenie OcZ č. 96/2020 - 103/2020 


