
20. zasadnutie OcZ, 13.12.2021                                                          1/9 

 

Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 13.12.2021 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

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

    M.                                 

Neprítomní:         - 

Ďalší prítomní:    Ing. E. Harsághy, hlavná kontrolórka obce, K. Kováčová - zam.obce 

 

                                                                              

Verejnosť:           viď prezenčná listina  

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Vihonská M., Kováč M.    

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Rozpočtové opatrenia  

4. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a o overení Výročnej správy    

 za rok 2020 

5. Výročná správa Obce Lipníky za rok 2020 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2022 

8. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

9. Návrh VZN č. .../2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, 

 drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

10. Návrh VZN č. .../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

 a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

11. Návrh VZN č. .../2021 o organizácií miestneho referenda 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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. Kováča M. Starosta obce 

konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Za návrh programu zasadnutia bolo hlasované:  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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Starosta obce navrhol zmenu programu a to doplniť ako bod 12. Projekt „Zmena zdroja tepla na 

báze OZE objektu OcÚ.  

Pôvodné body 12. - 14. sa prečíslujú na 13. - 15. 

Za zmenu programu rokovania - doplnenie bodov bolo hlasované:  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Rozpočtové opatrenia  

4. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a o overení Výročnej správy    

 za rok 2020 

5. Výročná správa Obce Lipníky za rok 2020 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2022 

8. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

9. Návrh VZN č. .../2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, 

 drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

10. Návrh VZN č. .../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

 a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

11. Návrh VZN č. .../2021 o organizácií miestneho referenda 

12. Projekt „Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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 - splnené (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 -  splnené (vyčistenie mechanizmami odtokového kanála v časti Taľka  

       a priekop v častiach, kde nie je uložená dlažba na pozemkoch vo   

       vlastníctve Obce Lipníky) 

- 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. 176/2021 - splnené (požiadať nájomcu PTU GROUP s.r.o. na užívanie predmetu  

                                         nájmu a prevádzkovanie najneskôr do 15.10.2021) 

- uznesenie č. 177/2021 - trvá (zadať vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu  

                                         chodníka v časti obce Lipníky Podhrabina) 
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- uznesenie č. 178/2021 - trvá (vykonanie orezávania stromov v obci Lipníky z dôvodu  

                                          zasahovania do inžinierskych sietí a  ohrozovania života a zdravia  

                                          občanov) 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 180/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

          kontrolu plnenia prijatých uznesení  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

K bodu 3. 

Rozpočtové opatrenia  

Starosta obce predložil vykonané rozpočtové opatrenie č. 5/2021 zo dňa 30.11.2020. Rozpočtové 

opatrenie je uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočtové opatrenie 

odôvodnil. 

K uvedenému neboli vznesené pripomienky.  

- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č.  181/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 rozpočtové opatrenie č. 5/2021 uskutočnené v súlade s § 14 os. 1 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 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Následne predložil na prerokovanie a schválenie rozpočtové opatrenie č. 6/2021 podľa § 14 ods. 2 

písm. b) zák. 583/2004 Z. z. a rozpočtové opatrenie č. 7/2021 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 

583/2004 Z.z. Jednotlivé opatrenia odôvodnil položkovite.  

- k uvedeným opatreniam neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č.  182/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje  

a) rozpočtové opatrenie č. 6/2021 uskutočnené v súlade s § 14 os. 2 písm. b) zák. č. 

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

niektorých zákonov          

b) rozpočtové opatrenie č. 7/2021 uskutočnené v súlade s § 14 os. 2 písm. a) zák. č. 
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov          

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 4. 

Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky a rok 2020 a o overení Výročnej správy 

za rok 2020 

Starosta predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2020 vrátane správy 

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2020. 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.  183/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2020 a o overení výročnej správy za rok 

 2020 

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 5. 

Výročná správa Obce Lipníky za rok 2020 

Starosta obce predložil na prerokovanie Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2020. 

Výročná správa bola poslancom a hlavnej kontrolórke doručená k preštudovaniu.  

K uvedenému neboli vznesené pripomienky.  

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 184/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

           berie na vedomie 

 Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2020 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 6. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2022. Zverejnený bol od 23.11.2021 do 13.12.2021. Materiál bol 

poslancom doručený k preštudovaniu. 

- bez pripomienok 

- návrh na uznesenie:  

 

  Uznesenie č. 185/2021 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   
 

1. schvaľuje 
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 v počte a štruktúre tém           

uvedených v časti návrhu kontrol 
 

2. splnomocňuje 
 hlavnú kontrolórku obce Lipníky 

 určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, štruktúry a tém v časti návrhu kontrol. 

Podľa potrieb riadenia a požiadaviek Obecného zastupiteľstva Lipníky. 

  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 7. 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2022 

Starosta predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2022. 

Záverom stanoviska je odporúčanie hlavnej kontrolórky predložený návrh rozpočtu na rok 2022 

schváliť a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie.  

Stanovisko bolo poslancom doručené k preštudovaniu.  

- bez pripomienok 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 186/2021 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   
          berie na vedomie 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 

 2024 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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K bodu 8. 

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023, 2024.  

Zverejnený bol od 26.11.2021 do 13.12.2021. Pripomienky neboli vznesené.  

Návrh rozpočtu bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu. Starosta s 

plánom investícii v návrhu rozpočtu oboznámil prítomných podrobnejšie. Opomenul, že nie 

všetky potreby bolo možné vzhľadom na objem finančných prostriedkov zahrnúť do návrhu 

rozpočtu, ako napr. riešenie strešnej krytiny na budove predajne a reštaurácie ako aj na budove 

šatní.   

- pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov neboli vznesené 

- návrh na uznesenie: 

 

  Uznesenie č. 187/2021 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   
1. berie na vedomie  

    rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na roky 2023,2024  

2. schvaľuje  
 rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na rok 2022 v celkovej sume:  

 Bežný rozpočet:  

o príjmy 233 259,51Eur  

o výdavky 221 378,91 Eur  

 

 Kapitálový rozpočet:  

o príjmy 0,-- Eur  

o výdavky 35 484,-- Eur  

 

 Finančné operácie:  

o príjmy 35 484,00 Eur  

o výdavky 11 880,60 Eur  

 

 Rozpočet SPOLU:  

o príjmy 268 743,51 Eur  

o výdavky 268 743,51 Eur  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 9. 

Návrh VZN č. .../2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, 

drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

P. starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území obce Lipníky.  

Návrh bol zverejnený od 25.11.2021 do 13.12.2021. Pripomienky neboli vznesené.  

Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

- návrh na uznesenie: 
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 Uznesenie č. 188/2021 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

  uznáša sa  

   na VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, 

 drobné stavebné odpady na území obce Lipníky  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

K bodu 10. 

Návrh VZN č. .../2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky.  

Návrh bol zverejnený od 26.11.2021 do 13.12.2021. Pripomienky neboli vznesené.  

Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 189/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

  uznáša sa  

          na VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy   

         a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 11. 

Návrh VZN č. .../2021 o organizácií miestneho referenda 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o organizácií miestneho 

referenda. Návrh bol zverejnený od 25.11.2021 do 13.12.2021. Pripomienky neboli vznesené.  

Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 190/2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

  uznáša sa  

          na VZN č. 3/2021 o organizácií miestneho referenda  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  
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Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 12. 

Projekt „Zmena zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ“ 

Starosta informoval prítomných, že v súvislosti s podaním žiadosti o NFP pre projekt „Zmena 

zdroja tepla na báze OZE objektu OcÚ“ je potrebné prijať uznesenie týkajúce sa 

zabezpečenia spolufinancovania projektu obcou. Je to povinnou prílohou žiadosti.  

Žiadosť o NFP je v štádiu spracovania a bude odoslaná v decembri v najbližších dňoch. 

Starosta ešte pripomenul, že projekt riešil len zmenu zdroja tepla v súlade s výzvou, nezahŕňa 

výmenu gamatiek za radiátory vrátane rozvodov. Toto bude musieť obec zrealizovať a 

dofinancovať časom sama.  

K uvedenému neboli vznesené pripomienky.  

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 191/2021 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

 schvaľuje   

          zabezpečenie spolufinancovania projektu obcou  

 názov projektu: „ZMENA ZDROJA TEPLA NA BÁZE OZE OBJEKTU OCÚ“   

 výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: 

4196,13 €  z celkových oprávnených výdavkov: 83 922,57EUR, 

 kód výzvy, t. j. OPKZP-PO4-SC411-2019-61.  

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Krochta S., Paľa M., 

Kováč M., Vihonská M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 13. 

Rôzne 

- 

 

K bodu 14. 

Diskusia 
- bez diskusného príspevku  

 

K bodu 10. 

Záver  

Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené             

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Zapísal:           Bc. Červeňaková J.                .................................  
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Overovatelia:  Vihonská M.                              ................................. 

 

                        Kováč M.                                  ….............................          

 

 

 

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

              starosta obce 

Prílohy: 

- prezenčná listina 

- návrh programu 

- rozpočtové opatrenia 

- návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2022 

- stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2022, 2023-2024 

- Návrh VZN - 3x 

- uznesenie OcZ č. 180/2021 - 191/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


