Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 15.03.2021

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Bc. Červeňaková J., Kováč M., Vihonská M., Paľa M.
Neprítomní:
Krochta S.
Ďalší prítomní: 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. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020
4. Návrh na určenie termínu, návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra
5. Žiadosť o rozšírenie prenajatej plochy - Michaela Kočišová MK-Záhrady
6. Obecná komunikácia parc. č. KN E 1095/49 k. ú. Lipníky
7. Rôzne
7.1. Zberný dvor
7.2. Žiadosť o dotáciu od PSK
7.3. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu od PSK na vypracovanie PD cyklotrasy
8. Diskusia
9. 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. Vihonskú a p M. Paľu. Starosta obce
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol doplniť bod programu 7.4. Rýchlostná cesta R4
Za program rokovania s navrhovanou zmenou bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

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

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

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020
Návrh na určenie termínu, návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
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5.
6.
7.

8.
9.

hlavného kontrolóra
Žiadosť o rozšírenie prenajatej plochy - Michaela Kočišová MK-Záhrady
Obecná komunikácia parc. č. KN E 1095/49 k. ú. Lipníky
Rôzne
7.1. Zberný dvor
7.2. Žiadosť o dotáciu od PSK
7.3. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu od PSK na vypracovanie PD cyklotrasy
7.4. Rýchlostná cesta R4
Diskusia
Záver

K bodu 2.
Kontrola prijatých uznesení
Starosta vyhodnotil jednotlivé uznesenia.
uznesenie č. 265/2018 – trvá (vypracovať statický posudok na budovu sýpky v časti Taľka)- uznesenie č. 113/2020 - poveruje starostu obce rokovaním s vlastníkmi dotknutých priľahlých
pozemkov - splnené
- uznesenie č. 120/2020 - nesplnené, trvá /zadanie spracovania PD s variantným riešením a)
ČOV na území obce, b) ČOV spoločná pre obce Lipníky, Nemcovce,
Šarišská Poruba/
- uznesenie č. 121/2020 - trvá (riešenie priekopy v časti obce oproti firme JAVOLKO, s.r.o.
zakúpením a položením betónovej dlažby s vyčlenením finančných
prostriedkov v rozpočte na rok 2021)
- uznesenie č. 126/2020 - nesplnené, trvá (vyčistenie mechanizmami odtokového kanála v časti
Taľka a priekop v častiach, kde nie je uložená dlažba na pozemkoch vo
vlastníctve Obce Lipníky)
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 142/2021
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
0
0
0

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

K bodu 3.
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020
Starosta predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lipníky za rok 2020.
Materiál bol poslancom odovzdaný k preštudovaniu.
K uvedenému neboli vznesené
pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 143/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní

Počet
5
4
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

4
0
0
0

Bc. Červeňaková, Vihonská M., Paľa M., Kováč M.

K bodu 4.
Návrh na určenie termínu, návrh na stanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra obce

Z dôvodu zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 8 písm. c) zákona
č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t. j. uplynutím funkčného obdobia, starosta obce
predložil návrh na určenie termínu, návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe
a vykonania voľby hlavného kontrolóra. Predložený návrh znie:
-

deň konania voľby: 28.04.2021 o 16:00 hod na zasadnutí OcZ,
OcZ poverí starostu obce, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. zabezpečil
vyhlásenie voľby na úradnej tabuli a webovej stránke,
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:
 Úväzok: 5 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
 POŽIADAVKY
Kvalifikačné predpoklady: - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie podmienky:
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)







Náležitosti prihlášky a prílohy:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mobil, e-mail),
b) profesijný životopis,
c) údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
d) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel
vykonania voľby.
Termín a miesto doručenia prihlášky: Do 14.04.2021 do 12.00 hod. poštou alebo
osobne na adresu: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany v zalepenej obálke s
označením „Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ.
Termín otvárania obálok : 14.04.2021 o 16:00 hod.
Komisiu na otváranie obálok: poslanci OcZ obce Lipníky
Spôsob a vykonanie voľby:
Podané prihlášky posúdi komisia (zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lipníky), ktorá vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi. O
výsledku z otvárania obálok spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia. Zápisnica
musí obsahovať údaje najmä o počte podaných prihlášok v stanovenom termíne, menný
zoznam kandidátov ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
Každý uchádzač, ktorý splní stanovené podmienky a včas podá prihlášku so všetkými
náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce a bude
pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.04.2021 (deň konania voľby) a ma
právo vystúpiť v časovom rozsahu max. 5 min. Kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, budú
o tejto skutočnosti písomne informovaní.
Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta
na hlasovacom lístku. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
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väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti
hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 144/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
v súlade s § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. Vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce LIPNÍKY na 28.04.2021 v zasadačke
obecného úradu. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
B. Poveruje
starostu obce Ing. Ľubomíra Pankuch, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č.
369/1990 Z. z. zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky na úradnej
tabuli a webovej stránke obce
C. Ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky, ako aj
náležitosti prihlášky:
1. Úväzok: 5 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
2. Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
3. Ďalšie podmienky
- bezúhonnosť,
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
4. Náležitosti prihlášky a prílohy:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mobil, e-mail),
b) profesijný životopis,
c) údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
d) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
účel vykonania voľby.
5. Termín a miesto doručenia prihlášky:
Do 14.04.2021 do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu:
Obec Lipníky
Lipníky 100
082 12 Kapušany
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ.
6. Spôsob a vykonanie voľby:
Podané prihlášky posúdi komisia (zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lipníky), ktorá vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi. O
výsledku z otvárania obálok spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia. Zápisnica
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musí obsahovať údaje najmä o počte podaných prihlášok v stanovenom termíne, menný
zoznam kandidátov ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
Každý uchádzač, ktorý splní stanovené podmienky a včas podá prihlášku so všetkými
náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce a bude
pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.04.2021 (deň konania voľby) a ma
právo vystúpiť v časovom rozsahu max. 5 min. Kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, budú
o tejto skutočnosti písomne informovaní.
Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta
na hlasovacom lístku. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti
hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
D. Schvaľuje
a) termín otvárania obálok : 14.04.2021 o 16:00 hod.
b) komisiu na otváranie obálok: poslanci OcZ obce Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

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

K bodu 5.
Žiadosť o rozšírenie prenajatej plochy - Michaela Kočišová MK - Záhrady
Starosta oboznámil poslancov, že na Obec Lipníky bola doručená žiadosť p. Kočišovej - MK
Záhrady o rozšírenie prenajatej plochy o časť pozemku KN E 1129 k. ú. Lipníky vo výmere 31,5
m2 (čo je zakreslené v prílohe žiadosti). V prípade kladného rozhodnutia sa navýši príjem obce
a zmenší priestor pre parkovanie áut v danom priestore. Rozšírenie prenájmu tejto plochy sa bude
schvaľovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže sa to týka súčasného nájomcu. Teraz sa
bude schvaľovať zámer prenájmu.
- p. Kováč - rozšírenie je v rozmeroch 4,5 x 7 m, posunie sa oplotenie
- p. Vihonská - rozšíri sa zelená časť obce o kvety a stromčeky
Uznesenie č. 145/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
a)

schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsob a zámer
prevodu - prenájom majetku obce Lipníky vymedzenom v písm. b) tohto uznesenia, a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

b) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., že prenájom ďalšej časti pozemku KN E 1129
k. ú. Lipníky, v obci Lipníky, vo výmere 31,5 m2 (4,5m x 7,0m) - viď výkres, vo
vlastníctve Obce Lipníky, Lipníky 100, IČO: 00690490
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pre
Michaela Kočišová - MK Záhrady, 082 32
1123536777

Kojatice 235, IČO 50930001, DIČ:

Je prípadom hodným osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o súčasného
nájomcu a rozšírenie prevádzky a predajnej plochy okrasných drevín („zelený projekt“),
zvýšenie prenajatej plochy, nakoľko to pre súčasné požiadavky predaja nepostačuje.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

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

K bodu 6.
Obecná komunikácia parc. č. KN E 1095/49 k. ú. Lipníky
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Uličného k výjazdu na cestu I. triedy I/18, ktorá bola
podaná na Okresný úrad Prešov, odbor dopravy. Za prítomnosti zástupcov KDI Prešov, OÚ
odboru dopravy a SSC prebehlo rokovanie na Obecnom úrade v Lipníkoch. V tomto prípade bola
žiadosť pozastavená a daná na prepracovanie tak, aby bola k výjazdu využitá miestna
komunikácia parc. č. KNE 1095/49 za predpokladu súhlasného stanoviska obce a majiteľov
priľahlých pozemkov. Starosta následne rokoval s majiteľmi týchto pozemkov p. Feničom, p.
Cinovou a p. Uličným a predtým aj p. Kaňuchom a p. Kolčarom. Pre zriadenie jednosmernej
komunikácie musí byť táto široká minimálne 4 m. Predbežne majitelia pozemkov vyjadrili súhlas
s takýmto riešením tak, aby s tým obec nemala finančné náklady. V prípade súhlasného
stanoviska s novovypracovanou projektovou dokumentáciou môže obec pristúpiť k vysporiadaniu
tejto cesty a prípravou podkladov s právnym zástupcom a následným prevodom nehnuteľností.
Týmto bolo splnené uznesenie č. 113/2020 o rokovaní s vlastníkmi pozemkov.
- p. Paľa - či komunikácia bude obecná a či musí byť vyasfaltovaná
- starosta - áno bude obecná, teraz sa bude len vysporiadavať územne a samotná výstavba nie je
teraz v pláne, iba sa môže zhutňovať a vysypávať drťou
- p. Kováč - či cesta povedie až k predeľovaciemu kanálu, ktorý slúžil ako melioračný
- starosta - áno až za melioračný kanál a súčasná úzka cesta sa rozšíri cca na 4 m
- p. Kováč - pomôže to lepšej využiteľnosti cesty
- p. Červeňaková - do budúcnosti sa môžu rozširovať plochy pre výstavbu
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 146/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
a) berie na vedomie
informácie o možnostiach riešenia rozšírenia miestnej komunikácie na parc. č. KN E
1095/49 k. ú. Lipníky, v obci Lipníky
b) poveruje
starostu obce zabezpečiť prípravu podkladov s právnym zástupcom k prevodu nehnuteľnosti
do vlastníctva Obce Lipníky pre rozšírenie miestnej komunikácie
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková, Vihonská M., Paľa M., Kováč M.
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K bodu 7.
Rôzne
7.1. Zberný dvor
Starosta predstavil poslancom umiestnenie zberného dvora v ÚP obce Lipníky na parcele
KN C 50, k. ú. Lipníky, ktorá je vo vlastníctve Štátnych lesov SR. V rámci terajších
rekonštrukčných prác na ceste I/18 chce využiť možnosť úpravy terénu pre tento zberný
dvor a kompostovisko. Preto chce od OcZ mandát na rokovanie so zástupcom Štátnych
lesov SR o možnom dlhodobom prenájme pozemkov na tento účel.
- p. Kováč - v rámci možností obce je to jeden z najlepších pozemkov a do budúcna
možno budú možnosti aj na kúpu
- p. Červeňaková - či bude veľkosťou postačovať
- starosta - v územnom pláne je schválený a postačujúci
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 147/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
poveruje
starostu obce rokovaním s vlastníkom pozemku KN C 50 k. ú. Lipníky, v obci Lipníky,
o možnostiach a podmienkach dlhodobého prenájmu pre zriadenie zberného dvora a
kompostoviska
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

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

7.2. Žiadosť o dotáciu od PSK
V rámci PSK a výzvy pre Mikroregión bolo možno podať žiadosť o dotáciu aj na športoviská
a športové účely. Starosta snažiac sa využiť všetky možnosti, ktoré sú obciam ponúkané,
využil túto výzvu na podanie žiadosti na projekt s názvom „Detské ihrisko v MŠ Lipníky“.
Súčasné ihrisko v MŠ je už za zenitom svojej životnosti. Spoluúčasť obce je 20%, čo pri
požiadavke na cca 5000 Eur činí spoluúčasť cca 1000 Eur.
- p. Vihonská - čo s jestvujúcimi preliezačkami
- starosta - hojdacia súprava by sa mohlo využiť v inej časti obce, ostatné preliezačky sa
musia zošrotovať
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 148/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
podanie žiadosti o dotáciu od PSK na projekt s názvom „Detské ihrisko v MŠ
Lipníky“
2. schvaľuje
spoluúčasť obce vo výške 20% na financovanie projektu s názvom „Detské ihrisko
v MŠ Lipníky“
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
4
4

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

0
0
0

7.3. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu od PSK na vypracovanie PD cyklotrasy
Starosta informoval o ďalšej možnosti na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy
pre región“. Pre Obec Lipníky v rámci tejto výzvy prichádza do úvahy vypracovanie
projektovej dokumentácie cyklotrasy v k. ú. Lipníky v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
Finančná spoluúčasť žiadateľa je v tejto výzve 30%. Aj v prípade úspešnosti nie je
povinnosťou žiadateľa podpísať samotnú zmluvu. V našej obci sa však pýta stále viac
obyvateľov na možnosti prepojenia rôznych cyklotrás a práve táto výzva je možnosťou na
ich využitie a spojenie. Následne starosta informoval o trasovaní tejto cyklotrasy.
- p. Paľa - musíme robiť projekt aj pre Nemcovskú časť
- starosta - nie iba pre svoje k. ú.
- p. Vihonská - využiť trasu aj na odpočinkové miesta, lavičky napr. pri pomníku
- p. Kováč - pripojiť túto cyklotrasu na ďalšie trasy v rámci štátnych lesov
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 149/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
a) podanie žiadosti o dotáciu na základe Výzvy PSK na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na rok 2021 „Výzva pre región“ na prípravu projektovej
dokumentácie cyklotrasy v k. ú. Lipníky v súlade s Kostrovou sieťou PSK
b) spoluúčasť obce na financovaní vo výške 30%
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4
0
0
0

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

7.4. Rýchlostná cesta R4
Starosta informoval OcZ o postupe pri výstavbe R4, o petičnej akcii, o vplyve cestnej siete
na rozvoj regiónu na severovýchode Slovenska o odbremenení miest a obcí od tranzitnej
dopravy a hlavne kamiónovej dopravy. Zároveň to môže zvýšiť prílev nových investorov do
našej časti Slovenska a to pomôže k zvýšeniu zamestnanosti v tomto regióne.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 150/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. konštatuje,
že pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovať rýchlostnú
komunikáciu R4 s napojením na diaľnicu D1
2. navrhuje
pokračovať v podpore realizáciu stavby rýchlostnej komunikácie R4 na území
Prešovského kraja
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní

Počet
5
4
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

4
0
0
0

Bc. Červeňaková, Vihonská M., Paľa M., Kováč M.

K bodu 8.
Diskusia
- p. Paľa - zber komunálneho odpadu po lese a v rámci obce - vyhlásiť brigádu
- Bc. Červeňaková - nedisciplinovaní návštevníci lesa, podporuje brigádu
- starosta - pripraví kontajner a samozrejme podporí takúto akciu (plastové vrecia, vyhlásenie
brigády, kontajner, propagáciu)
- informácia pre poslancov o odbere triedeného odpadu - zavádza sa zber jedlých olejov
a tukov
- testovanie na COVID-19 bude aj v najbližšiu sobotu
K bodu 9.
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:
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