Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 27.06.2022

Prítomní:

Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
poslanci OcZ – Kováč M., Vihonská M., Krochta S.
Bc. Červeňaková - príchod 16:15 hod.
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. E. Harsághy, hlavná kontrolórka obce
K. Kováčová, zam. obce
Verejnosť:

viď prezenčná listina

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Kováč M.
Vihonská M., Krochta S.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2021
4. Návrh Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2021
5. Návrh DODATKU č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE LIPNÍKY
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
6. Projekt „Parkovisko pri MŠ Lipníky“ - schválenie dofinancovania
7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
8. Použitie prostriedkov rezervného fondu
9. Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov reštaurácie v budove
súp. č. 99, v obci Lipníky
10. Nájom pozemku - Zámer Obce Lipníky prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z. n. p. (Michaela Kočišová - MK Záhrady, 082 32 Kojatice 235, IČO
50930001)
11. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
11.1. Určenie počtu volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Lipníky na celé nasledujúce volebné obdobie v zmysle § 11 ods.
3 zák. č. 369/1990 Z.z. a § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z.
11.2. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lipníky na celé nasledujúce volebné
obdobie v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Z. z.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
K bodu 1.
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice
p. M. Kováča a overovateľov zápisnice p. Vihonskú M. a p. Krochtu S. 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:
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Vihonská M., Krochta S.

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2021
Návrh Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2021
Návrh DODATKU č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE LIPNÍKY
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
Projekt „Parkovisko pri MŠ Lipníky“ - schválenie dofinancovania
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
Použitie prostriedkov rezervného fondu
Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov reštaurácie v budove
súp. č. 99, v obci Lipníky
Nájom pozemku - Zámer Obce Lipníky prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z. n. p. (Michaela Kočišová - MK Záhrady, 082 32 Kojatice 235, IČO
50930001)
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
11.1. Určenie počtu volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Lipníky na celé nasledujúce volebné obdobie v zmysle § 11 ods.
3 zák. č. 369/1990 Z.z. a § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z.
11.2. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lipníky na celé nasledujúce volebné
obdobie v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Z. z.
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. )
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- uznesenie č. 212/2022 - splnené, zámer bol zverejnený ( zámer prevodu - prenájmu majetku
obce Lipníky 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 z.n.p. - prenájom
ďalšej časti pozemku KN E 1129 k. ú. Lipníky, v obci Lipníky, vo
výmere + 15 m2 C 14/2 vo výmere 19,3 m2)
- uznesenie č. 213/2022 - splnené, obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov reštaurácie
bola vyhlásená a ukončená
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 214/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

Hlasovali
Kováč M., Vihonská M., Krochta S.

K bodu 3.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2021
- 16:15 hod. - príchod poslankyne Bc. Červeňakovej
Starosta obce predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Lipníky
za rok 2021. Udelil slovo hlavnej kontrolórke.
Ing. Harsághy, hlavná kontrolórka zhodnotila hospodárenie obce. Vo svojom stanovisku
odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie schváliť bez
výhrad.
K stanovisku neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 215/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipníky za rok 2021
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 4.
Návrh Záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2021
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh Záverečného účtu Obce Lipníky
za rok 2021. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom
k preštudovaniu, takže s jeho obsahom by mali byť oboznámení. Návrh záverečného účtu bol
zverejnený od 09.06.2022 do 27.06.2022.
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- prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2021
- pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 216/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
a) Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad
b) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 30.667,08 EUR
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 5.
Návrh DODATKU č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE LIPNÍKY
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
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019. Potrebu
úpravy výšky stravného odôvodnil, požiadavku na úpravu stravného a režijných nákladov
v školskej jedálni predložila starostovi obce vedúca školskej jedálne.
- návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019 bol zverejnený od 09.06.2022 do 27.06.2022
- pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 217/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
sa uznáša
na DODATKU č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE LIPNÍKY
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, Kováč M.,
Vihonská M., Krochta S.

0
0
0

K bodu 6.
Projekt „Parkovisko pri MŠ Lipníky“ - schválenie dofinancovania
Starosta informoval poslancov, že po oslovení zhotoviteľa diela „Parkovisko pri MŠ Lipníky“
firmy C.M.R. Slovakia s.r.o. mu bolo konateľom oznámené, že vzhľadom na aktuálnu situáciu na
svetových trhoch v súvislosti s covidovou pandémiou a najmä vojnou na Ukrajine dochádza
k výraznému navýšeniu cien jednotlivých tovarov a služieb a to sa odzrkadlí aj na cenách
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komodít tejto zákazky. Po viacnásobných konzultáciách a vzájomnej konzultácii s PPA Nitra
a UVO Bratislava ho títo odkázali na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné
obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16.5.2022. Cena diela sa navýšila o 33 %
a ceny tovarov ďalej stúpajú. V snahe využiť dotáciu od PPA (schválenú) požiadal starosta
o schválenie nasledujúceho uznesenia.
- p. Kováč - ceny idú neúmerne rýchlo hore
- Bc. Červeňaková - parkovisko k MŠ je nutné z dôvodu zlej dopravnej situácie pred MŠ
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 218/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 29 R / 2019,uzatvorenej s:
C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice, IČO: 31721079
z dôvodu navýšenia cien o 9.325,53 Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 7.
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
Starosta predložil vykonané rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 15.06.2022 a rozpočtové
opatrenie č. 4/2022 zo dňa 27.06.2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z.,
potrebu opatrení odôvodnil.
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 219/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2022 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

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

0
0
0

Uznesenie č. 220/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 4/2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

Ďalej predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2022 zo dňa 27.06.2022 uskutočnené v súlade s
§ 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. a rozpočtového opatrenia č. 6/2022 zo dňa 27.06.2022
uskutočneného v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z., potrebu opatrení
a jednotlivé položky zdôvodnil
- k týmto rozpočtovým opatreniam neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 221/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2022 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

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

0
0
0

Uznesenie č. 222/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.
583/2004 Z.z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 8.
Použitie prostriedkov rezervného fondu
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh použitia prostriedkov rezervného
fondu na kapitálové výdavky a to na:
 výdavky týkajúceho sa ZaD ÚPN O Lipníky, 0111 711005 vo výške 4.000,-- Eur
 prípravnú a projektovú dokumentáciu, 0111 RK 716 vo výške 1 200,-- Eur
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 prípravnú a projektovú dokumentáciu, 0451 RK 716 vo výške 3 000,-- Eur (chodník
Lipníky Podhrabina)
 realizáciu nových stavieb (parkovisko pri MŠ), 0111 RK 717001 vo výške 15.300,-- Eur
 prístavby, nadstavby, st.úpravy, 0111 717003 (BUD.99) vo výške 7 640,-- Eur
 prístavby, nadstavby, st.úpravy, 0111 717003 OU vo výške 6.800,-- Eur
 nákup prevádzk. strojov, prístrojov zariad.,techniky a náradia 0111 713004 (dopravné
značenie) vo výške 8 000,-- Eur
 nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 0111 713005
(kamerový systém) vo výške 5 000,-- Eur
 realizáciu nových stavieb, 0451 RK 717001 vo výške + 1000,00 Eur
 realiz. nových stavieb - verejné osvetlenie, 0640 RK 717001 vo výške 9.000,-- Eur
- pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 223/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 výdavky týkajúceho sa ZaD ÚPN O Lipníky, 0111 711005 vo výške 4.000,-- Eur
 prípravnú a projektovú dokumentáciu, 0111 RK 716 vo výške 1 200,-- Eur (
 prípravnú a projektovú dokumentáciu, 0451 RK 716 vo výške 3 000,-- Eur (chodník
Lipníky Podhrabina)
 realizáciu nových stavieb (parkovisko pri MŠ), 0111 RK 717001 vo výške 15.300,-- Eur
 prístavby,nadstavby,st.úpravy, 0111 717003 (BUD.99) vo výške 7 640,-- Eur
 prístavby,nadstavby,st.úpravy, 0111 717003 OU vo výške 6.800,-- Eur
 nákup prevádzk.strojov,prístrojov zariad.,techniky a náradia 0111 713004 (dopravné
značenie) vo výške 8 000,-- Eur
 nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení, techniky, náradia a materiálu 0111 713005
(kamerový systém) vo výške 5 000,-- Eur
 realizáciu nových stavieb, 0451 RK 717001 vo výške + 1000,00 Eur
 realiz.nových stavieb - verejné osvetlenie, 0640 RK 717001 vo výške 9.000,-- Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 9.
Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov reštaurácie
v budove súp. č. 99, v obci Lipníky
Starosta pripomenul, že obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov reštaurácie bola
vyhlásená dňom 16.05.2022.
Informoval, že zverejnenie vyhlásenia súťaže bolo na www.lipniky.sk a úradnej tabuli od
16.5.2022 do 16.06.2022 a v tlači - v denníku SME Korzár dňa 20.5.2022 a 27.5.2022.
Na základe vyhodnotenia ponúk dňa 22.06.2022 sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť:
Šalaja s.r.o., Lipovce 115, IČO: 54678692.
- návrh na uznesenie:
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Uznesenie č. 224/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
informácie o výsledku vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov
reštaurácie v budove súp. č. 99 v obci Lipníky,
úspešným uchádzačom sa stal: Šalaja s.r.o., Lipovce 115, 082 36 Lipovce, IČO 54 678 692
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 10.
Nájom pozemku - Zámer Obce Lipníky prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. (Michaela Kočišová - MK Záhrady, 082 32 Kojatice 235, IČO:
50930001)
Starosta - na základe podanej žiadosti nájomcu a uznesenia OcZ č. 212/2022 zo dňa 11.05.2022
obec zverejnila Zámer Obce Lipníky prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p..
Zámer bol zverejnený - vyvesený od 16.05.2022 do 27.06.2022 na www.lipniky.sk a úradnej
tabuli. Jedná sa o rozšírenie prenajatej plochy o 34,3 m2.
- pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 225/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
a)

schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom
ďalšej časti pozemku KN E 1129 k. ú. Lipníky, v obci Lipníky, vo výmere + 15
m2 a pozemku KN C 14/2 vo výmere 19,3 m2 (rozmer prenajatej plochy 14m x
10m x 6m) -- viď výkres, vo vlastníctve Obce Lipníky, Lipníky 100, IČO:
00690490, zapísaných na LV č. 1 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 Kojatice 235, IČO 50930001, DIČ:
1123536777

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.
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 11.
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
Starosta oznámil, že v zmysle § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda NRSR najneskôr 110 dní
predo dňom ich konania. Boli vyhlásené na sobotu 29.októbra 2022. V rozhodnutí o vyhlásení
volieb je uvedená aj lehota do ktorej má obecné zastupiteľstvo určiť volebné obvody a počet
poslancov obecného zastupiteľstva v nich.
Na základe uvedeného je potrebné určiť počet poslancov, počet volebných obvodov a rozsah
výkonu funkcie starostu na nasledujúce obdobie 2022-2026.
Starosta v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a §
11 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložil návrh na
rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipníky na plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov
2022-2026, počet poslancov 5 (slovom: päť) a jeden volebný obvod.
- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 226/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
určuje
1. rozsah výkonu funkcie starostu obce Lipníky na plný úväzok na celé funkčné obdobie
rokov 2022-2026
2. počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipníky vo volebnom období rokov
2022-2026: 5 (slovom: päť)
3. jeden volebný obvod pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipníky vo
volebnom období rokov 2022-2026
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
4
4

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

0
0
0

K bodu 12.
Rôzne
1. Starosta informoval prítomných o absolvovaných školeniach Premier Consulting,
- operatívna príprava projektov pri rýchlych výzvach
- navrhol na schválenie projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky - SO 101 Chodník
k materskej škole“, ktorý je starší a je potrebný
Uznesenie č. 227/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
realizáciu projektu „Výstavba chodníkov v obci Lipníky - SO 101 Chodník k materskej
škole“
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2. Starosta informoval o vyhlásenom výberovom konaní na pozíciu riaditeľ/ka Materskej školy
Lipníky, Lipníky 15, taktiež o zverejnení informácie o voľnom pracovnom mieste na pozícii
kuchárka (v školskej jedálni).
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:

Kováč M.

Overovatelia: Vihonská M.
Krochta S.

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

….....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Prílohy:
- prezenčná listina
- návrh programu
- Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu
Obce Lipníky za rok 2021
- návrh Záverečného účtu Obce Lipníky za r.2021
- návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019
- kópia oznámenia o navýšení cien od C.M.R. Slovakia
s.r.o.
- rozpočtové opatrenie 3/2022-6/2022
- zámer prenájmu (Michaela Kočišová - MK Záhrady)
- návrh uznesení + dôvodová správa
- uznesenie OcZ č. 214/2022 - 227/2022
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