Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky,
konaného dňa 27.09.2022

Prítomní:

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

viď prezenčná listina

Zapisovateľ:
Overovatelia:

Bc. Červeňaková J.
Vihonská M., Paľa M.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
4. Projekt „Parkovisko pri MŠ Lipníky“ - schválenie prijatia preklenovacieho úveru (za účelom
financovania oprávnených nákladov projektu, na realizáciu ktorého má obec s PPA
podpísanú Zmluvu o poskytnutí NFP)
5. Oplotenie pozemku pri Materskej škole Lipníky
6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
7. Použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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. Vihonskú M. a p. Paľu M. Starosta obce
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň povedal, že materiál
k dnešnému zasadnutiu bol poslancom aj hlavnej kontrolórke predložený.
Za návrh programu zasadnutia bolo hlasované:
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3

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

0
0
0

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
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4.

Projekt „Parkovisko pri MŠ Lipníky“ - schválenie prijatia preklenovacieho úveru (za účelom
financovania oprávnených nákladov projektu, na realizáciu ktorého má obec s PPA
podpísanú Zmluvu o poskytnutí NFP)
5. Oplotenie pozemku pri Materskej škole Lipníky
6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
7. Použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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 - splnené /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.)
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 228/2022
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
Bc. Červeňaková J., Vihonská M., Paľa M.

K bodu 3.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2022. Návrh plánu bol zverejnený od 22.07.2022 do 26.09.2022.
K návrhu plánu neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 229/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
A. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 v počte a štruktúre tém, uvedených v časti
návrhu kontrol
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B. s p l n o m o c ň u j e
Hlavnú kontrolórku obce Lipníky
určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, štruktúry a tém v časti návrhu
kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek Obecného zastupiteľstva a starostu obce
Lipníky ako aj kontroly z vlastného podnetu alebo iného podnetu na základe poznatkov, o
ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

Následne starosta obce predložil na prerokovanie Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly
a Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2021 v zmysle zák. č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach a zák. č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v z.n.p. Udelil slovo hlavnej
kontrolórke.
Hlavná kontrolórka informovala prítomných o obsahu správ, o obsahu a výsledku kontroly.
Správy boli bez nálezu.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 230/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly
2. Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 v zmysle
zák.č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zák. č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v z.n.p.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

K bodu 4.
Projekt „Parkovisko pri MŠ Lipníky“ - schválenie prijatia preklenovacieho úveru (za
účelom financovania oprávnených nákladov projektu, na realizáciu ktorého má obec s PPA
podpísanú Zmluvu o poskytnutí NFP)
Starosta obce v súvislosti s realizáciu projektu oznámil prítomným, že obec nemá dostatok
vlastných voľných finančných prostriedkov na financovanie celkových nákladov projektu.
Spoluúčasť obec zaplatí z prostriedkov rezervného fondu. Žiadosť o platbu je na formu
financovania – refundácia. Preto je potrebné požiadať banku o preklenovací úveru vo výške
oprávnených nákladov projektu, na ktorý máme podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Následne požiadal hlavnú kontrolórku o predloženie stanoviska k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratných zdrojov financovania. Hlavná kontrolórka predložila stanovisko
a oboznámila prítomných s jeho obsahom. Konštatuje v ňom, že celková suma dlhu obce činí
2,37 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka; splátky istiny a úrokov
prestavujú 5,44 % upravených bežných príjmov predchádzajúceho roka.
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Záverom stanoviska je, že v zmysle § 17 os 14 potvrdzuje splnenie zákonných podmienok
uvedených v písm. a) a b) ods. 6 § 17 zák. 583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. na prijatie návratných zdrojov financovania.
K uvedenému neboli vznesené pripomienky.
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 231/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
po prerokovaní materiálu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. s poukazom na § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
A. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania.
B. konštatuje,
že obec spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania
C. schvaľuje
prijatie návratného zdroja financovania - preklenovacieho úveru v celkovej sume
21 998,06 € s účelom financovania oprávnených nákladov projektu „Lipníky
parkovisko pri MŠ“
Preklenovací úver bude bankou poskytnutý bez zabezpečenia.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

K bodu 5.
Oplotenie pozemku pri Materskej škole Lipníky
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie vykonanie stavebných úprav – výmenu oplotenia
pri MŠ Lipníky a stavebné úpravy priekopy pri MŠ Lipníky, t. j. časť, ktorá nie je zahrnutá
v projekte „Lipníky Parkovisko pri MŠ“. Je vhodné to urobiť teraz, aby to bolo efektívne
a ucelené a nemuselo sa v budúcnosti zasahovať do diela z dôvodu prepojenia novej časti s
pôvodnou. Pôvodné oplotenie a priekopa by pôsobili rušivo a aj tak by sme to v budúcnosti
museli riešiť. Informoval o výške rozpočtovaných nákladov na tieto úpravy. Dofinancovanie
stavebných úprav navrhol z prostriedkov rezervného fondu.
- p. Paľa podporil návrh starostu vykonať stavebné úpravy teraz, aby to bolo efektívne a pôsobilo
ucelene
- pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 232/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
realizáciu stavebných úprav - výmenu oplotenia pri MŠ Lipníky,
vo výške 4 099,02 Eur
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Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

Uznesenie č. 233/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
realizáciu - stavebné úpravy priekopy pri MŠ Lipníky,
vo výške 3 424,93 Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

K bodu 6.
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie
Starosta predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2022 zo dňa 27.09.2022 v súlade s § 14 ods.
2 písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z. a návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2022 zo dňa 27.09.2022
uskutočneného v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z., potreba opatrení a jednotlivé
položky boli zdôvodnené
- k týmto rozpočtovým opatreniam neboli vznesené pripomienky
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 234/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 7/2022 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
3
3
0
0
0

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

Uznesenie č. 235/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8/2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti

Počet
5
3
3
0

Hlasovali
Bc. Červeňaková J., Vihonská M., Paľa M.
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Zdržal sa
Nehlasoval

0
0

Následne predložil vykonané rozpočtové opatrenie č. 9/2022 zo dňa 27.09.2022 uskutočnené
v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z., potreba opatrenia bola zdôvodnená
- bez pripomienok
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 236/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 9/2022 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Počet
5
3
3
0
0
0

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

K bodu 7.
Použitie prostriedkov rezervného fondu
Starosta obce vzhľadom na potrebu financovania kapitálových výdavkov predložil na
prerokovanie a schválenie návrh použitia prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
a to na:
 realizáciu nových stavieb (parkovisko pri MŠ), 0111 RK 717001 vo výške 15.700,-- Eur
(zmena oproti pôvodnému uzneseniu č. 223/2022 o + 400,-- Eur)
 prístavby,nadstavby,st.úpravy, 0111 717003 OU vo výške 2.000,-- Eur (zmena oproti
pôvodnému uzneseniu č. 223/2022 o - 4.800,-- Eur)
 realiz.nových stavieb - verejné osvetlenie, 0640 RK 717001 vo výške 6.200,-- Eur (zmena
oproti pôvodnému uzneseniu č. 223/2022 o - 2.800,-- Eur)
 príst.,nadstavby,stavebné úpravy - oplotenie MŠ, 0111 717003 MŠ vo výške 4 100,-- Eur
 príst.,nadstavby,stavebné úpravy - priekopa pri MŠ, 0451 717003 vo výške 3 500,-- Eur
- pripomienky neboli vznesené
- návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 237/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
schvaľuje
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 realizáciu nových stavieb (parkovisko pri MŠ), 0111 RK 717001 vo výške 15.700,-- Eur
(zmena oproti pôvodnému uzneseniu č. 223/2022 o + 400,-- Eur)
 prístavby,nadstavby,st.úpravy, 0111 717003 OU vo výške 2.000,-- Eur (zmena oproti
pôvodnému uzneseniu č. 223/2022 o - 4.800,-- Eur)
 realiz.nových stavieb - verejné osvetlenie, 0640 RK 717001 vo výške 6.200,-- Eur (zmena
oproti pôvodnému uzneseniu č. 223/2022 o - 2.800,-- Eur)
 príst.,nadstavby,stavebné úpravy - oplotenie MŠ, 0111 717003 MŠ vo výške 4 100,-- Eur
 príst.,nadstavby,stavebné úpravy - priekopa pri MŠ, 0451 717003 vo výške 3 500,-- Eur
Hlasovanie
Počet všetkých poslancov
Prítomní

Počet
5
3
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Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

3
0
0
0

Bc. Červeňaková J., Vihonská M., Paľa M.

K bodu 9.
Rôzne
Starosta informoval prítomných, že
- sa dnes uskutočnilo územné konanie na kanalizáciu a ČOV a územné konanie na
výstavbu chodníka v časti Podhrabina.
- dňa 04.10.2022 sa uskutoční verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Lipníky
- bol zrealizovaný projekt „Lipníky – dopravné značenie“
- bolo zrealizované nové verejné osvetlenie – solárne v časti Taľka nová ulica
Poďakoval prítomným za spoluprácu.
K bodu 10.
Diskusia
- bez diskusného príspevku
K bodu 11.
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
- návrh Plánu KČ HK na II. polrok 2022
- správy HK z kontroly – 2 ks
- Stanovisko HK k prijatiu návratných zdrojov
financovania
- rozpočtové opatrenie 7/2022-9/2022
-- uznesenie OcZ č. 228/2022 - 237/2022
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