Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 28.04.2021

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Bc. Červeňaková J., Kováč M., Vihonská M., Paľa M.
Neprítomní:
Krochta S.
Ďalší prítomní: K. Kováčová - zam.obce
Verejnosť:

viď prezenčná listina

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Vihonská M., Kováč M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra
4. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
5. Zámer prenájmu majetku obce (na základe žiadosti o rozšírenie prenajatej plochy Michaela Kočišová MK- Záhrady)
6. Rôzne
6.1. Rozsudok súdu vo veci škody proti MS SR
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. M. Vihonskú a p M. Kováča. Starosta obce
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol doplniť bod programu 6.2. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce.
O doplnení bodu programu 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.

Za program rokovania s doplneným bodom programu 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.
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Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Voľba hlavného kontrolóra
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
Zámer prenájmu majetku obce (na základe žiadosti o rozšírenie prenajatej plochy Michaela Kočišová MK- Záhrady)
Rôzne
6.1. Rozsudok súdu vo veci škody proti MS SR
6.2. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
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. 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)
- uznesenie č. 144/2021 - vyhlásenie voľby HK - splnené
- uznesenie č. 145/2021 - zverejnenie zámeru - splnené
- uznesenie č. 146/2021 - zabezpečiť prípravu podkladov k prevodu nehnuteľnosti do vlastníctva
Obce Lipníky pre rozšírenie miestnej komunikácie (KN E 1095/49 k.ú.
Lipníky) - nesplnené, trvá
- uznesenie č. 147/2021 - rokovanie s vlastníkmi pozemku KN C 50 k. ú. Lipníky vo veci
zberného dvora - nesplnené, trvá
- uznesenie č. 149/2021 - podanie žiadosti o dotáciu z SK na prípravu projektovej dokumentácie
cyklotrasy v k.ú. Lipníky v súlade s Kostrovou sieťou PSK - nesplnené;
okolité obce sa nezapojili do výzvy a týmto je pre obec Lipníky nereálne
žiadať dotáciu, pretože cyklotrasa by nebola ucelená.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 151/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
2. ruší
uznesenie č. 149/2021 zo dňa 15.03.2021
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 3.
Voľba hlavného kontrolóra
V súvislosti s vykonaním voľby hlavného kontrolóra obce menoval starosta obce volebnú
komisiu: za predsedu vymenoval Ing. K. Kováča, za členov p. M. Vihonskú a Bc. J.
Červeňakovú.
Starosta obce uviedol, že vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipníky bolo vykonané
spôsobom: zverejnením na vývesnej úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce v období od
16.03.2021 do 14.04.2021 do 12:00 hod. Podrobnosti týkajúce sa voľby boli prijaté uznesením
OcZ č. 144/2021 dňa 15.03.2021. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. V
stanovenom termíne, t. j. do 14.04.2021 do 12:00 hod. boli podané prihlášky v počte: 3.
Na základe výsledkov z otvárania obálok komisia konštatovala, že požadované kritéria pre voľbu
hlavného kontrolóra obce Lipníky spĺňajú všetci uchádzači. Úspešní uchádzači boli pozvaní a
pred uskutočnením voľby má každý kandidát právo vystúpiť v časovom rozsahu max. 5 minút. V
zmysle uznesenia č. 144/2021 sa voľba uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. Starosta udelil slovo jednotlivým kandidátom,
aby sa prezentovali a následne odpovedali na otázky poslancov. Po skončení prezentácie
poďakoval uchádzačom a požiadal ich, aby opustili na chvíľu rokovaciu miestnosť. Následne
udelil slovo predsedovi volebnej komisie. Predseda dal následne pokyn k vykonaniu voľby. Po
skončení aktu voľby volebná komisia pristúpila k zisteniu výsledkov volieb, zapísaniu zápisnice a
svojimi podpismi potvrdila správnosť údajov. Starosta obce požiadal uchádzačov, aby sa vrátili
do rokovacej miestnosti.
Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb: Celkový počet voličov: 4 Počet voličov,
ktorým bol vydaný hlasovací lístok: 4 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 4 Počet
odovzdaných platných hlasov: 4 Za hlavného kontrolóra obce Lipníky bola zvolená Ing. Eva
Harsághy, s počtom získaných platných hlasov 4. Kópia zápisnice z volieb hlavného kontrolóra
je prílohou uznesenia.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 152/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
zvolenie do funkcie hlavného kontrolóra Obce Lipníky Ing. Evu Harsáhgy na funkčné
obdobie 6 rokov
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 4.
Úprava rozpočtu rozpočtové opatrenie
Starosta predložil rozpočtové opatrenie č. 1/2021, uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č.
583/2004 Z. z.. Potrebu rozpočtového opatrenia odôvodnil.
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 153/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 1/2021 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov

Počet
5
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Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

4
4
0
0
0

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

Následne predložil na schválenie uskutočnenie prevodu finančných prostriedkov z rezervného
fondu na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s územným plánom (Zmluva o dielo na
zhotovenie posudku strategického dokumentu), t. j. položka 0111 711005 vo výške 727,-- Eur
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 154/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov
týkajúcich sa územného plánu - položka 0111 711005 vo výške 727,00 Eur.
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.

Predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021 uskutočneného
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.. Jednotlivé položky odôvodnil.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie
Uznesenie č. 155/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2021 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z.
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.
Zámer prenájmu majetku obce (na základe žiadosti o rozšírenie prenajatej plochy Michaela Kočišová MK-Záhrady)
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie prenájom majetku obce, t.j. časti pozemku KN E
1129 k.ú. Lipníky, v obci Lipníky, vo výmere 31,5 m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. Zámer prenájmu bol schválený uznesením OcZ č. 145/2021;
zverejnený bol od 17.03.2024 do 27.04.2021 na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce
www.lipniky.sk.
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- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 156/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
a)

schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 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 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.
pre nájomcu:
Michaela Kočišová - MK Záhrady, 082 32
1123536777

Kojatice 235, IČO 50930001, DIČ:

b) uznáša sa
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri
prenájme časti pozemku vo vlastníctve Obce Lipníky definovanej v písm. a) je skutočnosť,
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.
Výšku nájomného za m2 prenajatej plochy upravuje VZN o výške nájomného pozemkov,
ktoré sú vo vlastníctve 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 6.
Rôzne
6.1. Rozsudok súdu vo veci škody proti MS SR
Starosta informoval prítomných o doručenom rozsudku Krajského súdu v Bratislave vo veci
o náhradu škody, č. k. 10C 194/2014-99, zo dňa 22.6.2016, ktorým potvrdil rozsudok
Okresného súdu Bratislava I.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 157/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie,
že v súdnom spore o náhradu škody Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu
Bratislava I, č.k.10C 194/2014-99, zo dňa 22.06.2016 p o t v r d z u j e
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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6.2. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie žiadosť o dotáciu Rímskokatolíckej farnosti
sv. Martina v Kapušanoch. Dotáciu žiadajú na bežné výdavky t. j. rôzne aktivity pre deti
a mládež počas roka: dobrá novina, autobus (Levoča, Obišovce), športové a zábavne
podujatia, tábor pre detí a pod., vo výške 500 Eur. Dotáciu z roku 2020 vyčerpali
a vyúčtovanie dotácie predložili.
Starosta navrhol poskytnúť dotáciu v sume 200,00 Eur.
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 158/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur
Rímskokatolíckej farnosti sv. Martina v Kapušanoch, IČO: 31998909
na bežné výdavky, účel: rôzne aktivity pre deti a mládež počas roka - dobrá novina,
autobus (Levoča, Obišovce), športové a zábavné podujatia, tábor pre deti a pod.
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.

Následne predložil žiadosť Cirkevného zboru ECAV na Slovensku NEMCOVCE, na
základe ktorej žiadajú dotáciu vo výške 200,00 Eur na bežné výdavky t. j. vnútromisijnú
činnosť dorastu a mládeže, práca s deťmi na detskej besiedke, výlet detskej besiedky, tábor
pre deti, spevokol, Dávidova harfa. Taktiež dotáciu z roku 2020 vyčerpali v plnej výške
a vyúčtovanie predložili. Starosta navrhol poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur.
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 159/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur
Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku NEMCOVCE, IČO:35527757
na bežné výdavky, účel: vnútromisijná činnosť dorastu a mládeže, práca s deťmi na detskej
besiedke, výlet detskej besiedky, tábor pre deti, spevokol, Dávidová harfa
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.

Potom predložil na prerokovanie žiadosť Mesta Prešov o spolufinancovanie centier voľného
času v meste Prešov na rok 2021. Starosta navrhol žiadosti nevyhovieť.
- bez pripomienok
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- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 160/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
neschvaľuje
poskytnutie dotácie na prevádzku centier voľného času v Prešove na rok 2021
(č. sp. LI-2020/177-OCÚ)
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 7.
Diskusia
- starosta - informoval o prebiehajúcich stavebných úpravách v budove predajne - u nájomcu
predajne potravín
- informoval o výmene a posilnení verejného osvetlenia v obci pri hlavnej ceste v smere
Lipníky - Chmeľov
- na cintoríne prebieha orezávanie drevín
- informoval o brigáde pri príležitosti Dňa zeme, konštatoval, že by bolo vhodné
namontovať fotopasce z dôvodu zakladania čiernych skládok
- p. Paľa - pýta sa, či bude pristavený kontajner na veľkoobjemový komunálny odpad
- starosta - bude pristavený v nasledujúcich týždňoch po dohode s firmou Fúra
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
- kópia zápisnice o výsledku voľby HK
- rozpočtové opatrenia
- kópia zámeru prenájmu
- kópia rozsudku KS Bratislava
- kópie žiadosti o dotácie
- uznesenie OcZ č. 151/2021 - 160/2021
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