Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 16.03.2022

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Bc. Červeňaková J., Paľa M., Kováč M., Vihonská M.,
Krochta S. - príchod 16:55 hod.
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. E. Harsághy, hlavná kontrolórka obce
Verejnosť:

viď prezenčná listina

Zapisovateľ:
Overovatelia:

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

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Rozpočtové opatrenia
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky
5. Prerokovanie zadania dať spracovať Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky
vyvolané žiadateľmi
6. Prerokovanie žiadosti na zriadenia vecného bremena (ČSPH)
7. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Lipníky na rok 2022 - prerokovanie
8. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov školským zariadeniam a CVČ
9. Prerokovanie odpredaja majetku obce - kosačky LT
10. Rozsudok Najvyššieho súdu SR 1 Obdo/86/2020 zo dňa 15.12.2021
11. Oprava miestnej komunikácie v časti pri cintoríne v smere k ceste I/73
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. Zároveň povedal, že materiál
k dnešnému zasadnutiu bol poslancom aj hlavnej kontrolórke doručený.
Za návrh programu zasadnutia bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0
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Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Rozpočtové opatrenia
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky
Prerokovanie zadania dať spracovať Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky
vyvolané žiadateľmi
Prerokovanie žiadosti na zriadenia vecného bremena (ČSPH)
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Lipníky na rok 2022 - prerokovanie
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov školským zariadeniam a CVČ
Prerokovanie odpredaja majetku obce - kosačky LT
Rozsudok Najvyššieho súdu SR 1 Obdo/86/2020 zo dňa 15.12.2021
Oprava miestnej komunikácie v časti pri cintoríne v smere k ceste I/73
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 2.
Kontrola prijatých uznesení
Starosta vyhodnotil jednotlivé uznesenia.
- uznesenie č. 49/2014-3 - trvá (podmienky poskytnutia dotácie a výška dotácie pre CVČ)
- 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. 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. 174/2021 - trvá (financovanie realizácie procesu spracovania zmien a doplnkov
Územného plánu Obce Lipníky žiadateľom, na ktorého podnet sa
vykonávajú zmeny a doplnky vo výške 500,-- Eur/žiadateľa.
Netýka sa to pravidelných plánovaných zmien a doplnkov územného
plánu uskutočňovaných v zákonných lehotách realizovaných Obcou
Lipníky. )
- uznesenie č. 177/2021 - trvá (zadať vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu
chodníka v časti obce Lipníky Podhrabina)
- 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. 192/2022
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

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

0
0
0
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Uznesenie č. 193/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
ruší
uznesenie č. 49/2014-3 zo dňa 18.03.2014
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 3.
Rozpočtové opatrenia
Starosta obce predložil vykonané rozpočtové opatrenie č. 1/2022 zo dňa 14.03.2022. 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. Je prílohou zápisnice.
K uvedenému neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 194/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 1/2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

Následne predložil na prerokovanie a schválenie rozpočtové opatrenie č. 2/2022 podľa § 14 ods. 2
písm. a) zák. 583/2004 Z. z.. Rozpočtové opatrenie odôvodnil po položkách.
- k uvedeným opatreniam neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 195/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
4
4
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

0
0
0

K bodu 4.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky
P. starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh Dodatku k VZN č. 1/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky.
Návrh bol zverejnený od 21.02.2022 do 15.03.2022. Pripomienky neboli vznesené.
Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.
- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 196/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 5.
Prerokovanie zadania dať spracovať Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky
vyvolané žiadateľmi
Starosta oboznámil prítomných s 5 žiadosťami občanov o zmenu územného plánu, ktorá je
vyvolaná žiadateľmi. Predložil na prerokovanie a schválenie dať spracovať zmeny a doplnky ÚP.
Pripomenul, že uznesením OcZ č. 174/2021 zo dňa 29.09.2021 je upravené financovanie
realizácie procesu spracovania Zmien a doplnkov Územného plánu obce Lipníky vyvolaných
žiadateľmi.
Ak obecné zastupiteľstvo schváli, aby obec mohla zadať spracovať Zmeny a doplnky Územného
plánu obce Lipníky vyvolané žiadateľmi, žiadateľom budú zaslané dohody o úhrade časti ceny
diela „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky“.
- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 197/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
zadať spracovať Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lipníky vyvolané žiadateľmi
(financovanie realizácie procesu spracovania Zmien a doplnkov Územného plánu obce
Lipníky vyvolaných žiadateľmi - upravuje uznesenie OcZ č. 174/2021 zo dňa 29.09.2021)
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 6.
Prerokovanie žiadosti na zriadenie vecného bremena (ČSPH)
Starosta informoval o žiadosti DEVELOP 1 s.r.o., Stavbárov 28, Michalovce na zriadenie
vecného bremena na pozemku KN E 1090/3 k. ú. Lipníky na umiestnenie podzemného
elektrického vedenia pre zriadenie budúcej trafostanice k ČSPH. V súvislosti s tým je potrebné
zriadiť vecné bremeno. Zároveň dodal, že s investorom rokoval o zriadení takej trafostanice,
ktorá by pokryla aj budúcu možnú výstavbu rodinných domov v tejto oblasti, čo investor
predbežne prisľúbil. Tiež informoval poslancov a rokovaní s investorom o potiahnutí vodovodnej
siete do tejto oblasti, výstavbe časti chodníka a výjazdovej ceste k budúcim stavebným
pozemkom. Otázky zo strany poslancov neboli vznesené. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 198/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
1. zriadenie vecného bremena v rozsahu priloženého výkresu k návrhu Zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena), na pozemku parc. č. KN E 1090/3,
zapísanej na LV č. 1, k. ú. Lipníky, obec Lipníky, okres Prešov, vlastník: Obec Lipníky, v
prospech DEVELOP 1, s.r.o., Stavbárov 28, 071 01 Michalovce, IČO: 52482707
Obsahom vecného bremena je povinnosť Obce Lipníky ako povinného
 trpieť umiestnenie VN podzemného elektrického vedenia a príslušenstva na slúžiacom
pozemku tak, ako je zakreslené v priloženej situácii
 trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemného
VN elektrického vedenia a jeho príslušenstva
 zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena podľa zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike.
2. v zmysle § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lipníky v platnom znení
zriadenie vecného bremena za jednorázovú náhradu a náhradu za obmedzenie užívania
nehnuteľnosti, spolu vo výške 150,-- Eur
3. návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) okrem
ustanovení, ktoré je potrebné zmeniť nasledovne:
- čl. I bod 4, ktorý sa mení na „odplatne za jednorázovú náhradu a náhradu za
obmedzenie užívania nehnuteľnosti, spolu vo výške 150,-- Eur
- čl. III bod 1, ktorý sa mení na: Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia povinnou osobou - Obcou Lipníky.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0
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K bodu 7.
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Lipníky na rok 2022 - prerokovanie
- 16:55 hod., na zasadnutie prichádza poslanec p. S. Krochta
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Lipníky na rok 2022. Žiadosti predložili: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Nemcovce, Nemcovce 60, 082 12 a Rímskokatolícka farnosť sv. Martina,
Kapušany, Nám. sv. Martina 500/15, 082 12 Kapušany. Informoval, že obe žiadosti sú úplné,
obsahujú povinné náležitosti, bola vykonaná základná finančná kontrola.
- otázky a pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 199/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur
žiadateľovi: Cirkevný zbor 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,
materiál pre rozvoj duchovného života u vybraných skupín
2. odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

Uznesenie č. 200/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
1. schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur
žiadateľovi: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Kapušany, IČO: 31998909
na bežné výdavky, účel: rôzne aktivity pre deti, detský tábor, púte - Levoča, Gaboltov
2. odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 8.
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
školským zariadeniam a CVČ
 Starosta v súvislosti s dnes zrušeným uznesením OcZ č. 49/2014-3 zo dňa 18.03.2014,
upravujúcim podmienky poskytovania finančných prostriedkov školským zariadeniam a CVČ
predložil na prerokovanie a schválenie nové podmienky poskytovania finančných
prostriedkov týmto zariadeniam.
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Nové podmienky - spolu so žiadosťou je potrebné predložiť: menný zoznam detí, na ktoré
žiadateľ žiada finančné prostriedky, kópiu Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ, miesto
a časový harmonogram konkrétnych aktivít (záujmových činností) dieťaťa, čestné prehlásenie
zákonného zástupcu dieťaťa, že súhlasí s navštevovaním konkrétneho CVČ. Výška
finančných prostriedkov na 1dieťa CVČ: 30,-- Eur.
- Ing. Harsághy - odporúča OcZ, aby rozšírilo podmienky o bod 5. a to, aby žiadateľ
predložil čestné prehlásenie štatutárneho orgánu CVČ/školského zariadenia
o navštevovaní krúžku dieťaťom.
- poslanci odporúčanie hlavnej kontrolórky prijali a navrhli doplniť túto povinnosť
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 201/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
v centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce Lipníky (ďalej len „CVČ“):
Podmienkou je predloženie týchto dokladov k žiadosti:
1. menný zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada finančné prostriedky,
2. kópiu Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ,
3. miesto a časový harmonogram konkrétnych aktivít (záujmových činností) dieťaťa
4. čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že súhlasí s navštevovaním
konkrétneho CVČ,
5. čestné prehlásenie štatutárneho orgánu CVČ/školského zariadenia o navštevovaní
krúžku dieťaťom.
2. výšku dotácie na 1 dieťa v CVČ vo výške 30,-- Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
5
5

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval



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

0
0
0

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie doručené žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov pre CVČ a školské zariadenia:
- Súkromné centrum voľného času, Beniakovce 44
- Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov
- Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov
Navrhol neposkytnúť finančné prostriedky; okrem iného nemáme na to ani krytie v rozpočte.
- k uvedenému neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 202/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov žiadateľovi:
Súkromné centrum voľného času, Beniakovce 44
(sp.zn. LI-2021/158-OCÚ)
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
5
5

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

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

0
0
0

Uznesenie č. 203/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov žiadateľovi:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
(sp.zn. LI-2021/168-OCÚ)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

Uznesenie č. 204/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov žiadateľovi:
Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov
(sp.zn. LI-2021/199-OCÚ)
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 9.
Prerokovanie odpredaja majetku obce - kosačky LT
Starosta podal informáciu, že kosačka LT bola daná do firmy JAVOLKO, s.r.o. na prehodnotenie
možnosti jej opravy. Po jej prekontrolovaní bolo obci oznámené, že náklady na jej obnovu by boli
vysoké. Keďže obec má zakúpenú novú kosačku, starosta navrhol jej odpredaj formou obchodnej
verejnej súťaže. Kosačka je už odpísaná, avšak boli záujemcovia, ktorí prejavili o jej kúpu
záujem. Po konzultácií s pracovníkmi firmy JAVOLKO, s.r.o., starosta navrhol minimálnu cenu
na odpredaj 250,-- Eur. Zároveň predložil na prerokovanie a schválenie aj podmienky obchodnej
verejnej súťaže.
- p. Paľa M. - hovoril, že cena je pomerne vysoká
- Bc. Červeňaková - hovorí, že je potrebné skúsiť odpredať kosačku za túto navrhovanú
21. zasadnutie OcZ, 16.03.2022

8/11

minimálnu cenu
- p. Kováč M. - hovoril, že cena je primeraná vzhľadom na možnosť jej využitia
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 205/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - kosačky 2223LT CMA2, inv. č. 2/2008, stav:
nefunkčná, na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 - 288 Obchodného zákonníka
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

Uznesenie č. 206/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže pre odpredaj prebytočného hnuteľného
majetku obce - kosačky 2223LT CMA2, inv. č. 2/2008
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 10.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Obdo/86/2020 zo dňa 15.12.2021
Starosta predložil poslancom rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Obdo/86/2020 zo dňa
15.12.2021, v ktorom zamietol dovolanie Obce Lipníky voči COOP Jednota Prešov, s.d..
Informoval o ďalších prebiehajúcich súdnych konaniach a dôsledkoch vyplývajúcich z týchto
konaní.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 207/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Obdo/86/2020 zo dňa 15.12.2021
v spore žalobkyne Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100, 082 12 Kapušany, IČO: 00 690
490, proti žalovanej COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, so sídlom
Konštantínova 3, 081 77 Prešov, IČO: 00 169 111, o zaplatenie 3.888,14 eur s prísl., o
dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 6Cob/57/2016-136 z
15. novembra 2017
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za

Počet
5
5
5

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

0
0
0

K bodu 11.
Oprava miestnej komunikácie v časti pri cintoríne v smere k ceste I/73
Starosta informoval o pripravovanej oprave cesty - havarijného stavu od Chmeľova k cintorínu.
Táto príprava je v štádiu získavania cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov. V rozpočte je
počítané s uskutočnením opravy. Poslanci potvrdili, že sú s týmto uzrozumení.
- p. Kováč M. - vyjadril sa, že daný úsek je v havarijnom stave a je potrebné ho opraviť
K bodu 12.
Rôzne
12.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lipníky za rok 2021
Starosta predložil na prerokovanie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Lipníky za rok 2021.
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 208/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipníky za rok 2021
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0

12.2. Nájomný zmluvný vzťah s PTU GROUP, s.r.o., Veľký Šariš
Starosta hovoril o tom, že napriek 4 osobným rokovaniam s nájomcom, nájomca nezačal
prevádzkovať. Obec voči PTU GROUP, s.r.o., Veľký Šariš eviduje pohľadávky, a to aj po
lehote splatnosti. Preto navrhol ukončiť tento nájomný vzťah spôsobom - dohodou.
Po ukončení nájmu budeme musieť hľadať nového nájomcu obchodnou verejnou súťažou.
- bez pozmeňujúcich návrhov a pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 209/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
ukončenie nájomného vzťahu s PTU GROPUP, s.r.o., Hlavná 319/48, Veľký Šariš
spôsobom - dohodou
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
5
5

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

0
0
0
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K bodu 13.
Diskusia
- bez diskusného príspevku
K bodu 14.
Záver
Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené
a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal:

Bc. Červeňaková J.

Overovatelia: Vihonská M.
Kováč M.

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
- prezenčná listina
- návrh programu
- rozpočtové opatrenia
- návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019
- kópia žiadosti a návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
DEVELOP 1 s.r.o., Michalovce
- kópie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Lipníky na rok 2022
- kópia žiadosti o poskytnutie FP šk.zariadeniam a CVČ
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj kosačky - návrh
- rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Obdo/86/2020 z 15.12.2021
- Správa o KČ HK Obce Lipníky za rok 2021
- uznesenie OcZ č. 192/2022 - 209/2022
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