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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 24. novembra 2022 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

    poslanci OcZ –  Bc. Červeňaková Jarmila, Ing. Matuščák Filip, Čurlik Jaroslav, 

    Kováč Miroslav, Máthé Marek 

Neprítomní:          
Ďalší prítomní:    Javolková A., predseda miestnej volebnej komisie 

                              Ing. Harsághy E.– hlavná kontrolórka 

                              Kováčová K., zamest. obce 

                                                                              

Verejnosť:           -  

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Ing. Matuščák F., Kováč M.  

 

 

Návrh programu: 

1. Úvodné náležitosti 

1.1. Otvorenie zasadnutia 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

1.6. Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

 

K bodu 1: 

Úvodné náležitosti 

 

1.1. Otvorenie zasadnutia 

V úvode zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Následne starosta obce Ing. Ľubomír 

Pankuch otvoril zasadnutie, privítal novozvolených poslancov a ďalších prítomných.   

 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Bc. Červeňakovú J. a za overovateľov zápisnice určil p. 

Kováča M. a Ing. Matuščáka F.  

 

1.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
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osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

 

Starosta obce odovzdal slovo p. A. Javolkovej, predsedkyni miestnej volebnej komisie v obci 

Lipníky, aby oznámila výsledky volieb.  

P. A. Javolková prečítala Správu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa konali 29.10.2022. Výsledky boli nasledovné:  

 

      Do obecného zastupiteľstva v Lipníkoch boli zvolení: 
      Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov 

1. Jarmila Červeňaková, Bc., HLAS – sociálna demokracia, 142 

2. Filip Matuščák, Ing., nezávislý kandidát, 132 

3. Jaroslav Čurlik, nezávislý kandidát, 124 

4. Miroslav Kováč, HLAS – sociálna demokracia, 118 

5. Peter Ivan, nezávislý kandidát, 114 

 

          Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

1. Marek Máthé, nezávislý kandidát, 84 

2. Monika Vihonská, HLAS – sociálna demokracia, 84 

3. Peter Fenič, nezávislý kandidát, 81 

4. Štefan Fedor, nezávislý kandidát, 77 

5. Martin Paľa, HLAS – sociálna demokracia, 77 

 

              Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa   

       poradia na hlasovacom lístku: 

1. Ľubomír Pankuch, Ing., nezávislý kandidát, 205 

2. Jozef Plančár, SMER – sociálna demokracia, 49 

 

     Za starostu obce Lipníky bol zvolený: 
     Meno, priezvisko, politická strana, počet platných hlasov 
     Ľubomír Pankuch, Ing., nezávislý kandidát, 205 
 

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

 ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

Opätovne zvolený za starostu obce Ing. Ľubomír Pankuch prečítal sľub starostu obce a podpísal 

sa pod jeho písomné znenie. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala starostovi 

osvedčenie o zvolení za starostu obce.  

 

1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce v prvom rade informoval prítomných, že Obci Lipníky bolo dňa 21.11.2022 

doručené vzdanie sa mandátu poslanca – p. Peter Ivan. Z tohto dôvodu obec povolala na ujatie sa 

funkcie poslanca z radu náhradníkov, ako prvého zvoleného, p. Mareka Máthého.  

 

Starosta obce Ing. Pankuch prečítal sľub poslanca a vyzval poslancov k zloženiu sľubu. Prítomní 

poslanci sa podpísali pod jeho písomné znenie. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie im 

odovzdala osvedčenia o zvolení za poslancov.  

 

Starosta obce potvrdzuje, že počet prítomných poslancov je 5 a tým je obecné zastupiteľstvo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.   

 

1.6. Vystúpenie starostu 

Ing. Ľubomír Pankuch predniesol svoj príhovor a poďakovanie.  
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K bodu 2. 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia a navrhol doplniť program zasadnutia – 

ako bod 5. Určenie platu starostu obce (v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred voľbami 

na celé funkčné obdobie) a bod 6. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. 

Pôvodné body 5. a 6. budú prečíslované na 7. a 8.  

Opýtal sa, či má ešte niekto návrh na jeho zmenu alebo doplnenie. 

- Máthé M. – prečo sa ide určovať plat, keď sme nevideli ešte návrh rozpočtu 

- Kováč M. – plat podľa zákona 253/1994 Z.z. patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu 

- Máthé M. – vyjadril sa, že plat môže OcZ prerokovať na inom zasadnutí OcZ 

- Máthé M. – veď plat sa schvaľuje na celé 4 roky 

- Ing. Harsághy – plat sa neschvaľuje na 4 roky, môže sa potom kedykoľvek znovu prerokovať, 4 roky  

  hovoria o rozsahu úväzku, ktorý určilo OcZ najneskôr 90 dní pred voľbami 

- Ing. Harsághy – vyjadrila sa, že metodické usmernenie MV SR k zabezpečenie ustanovujúcich  

  zasadnutí obecných zastupiteľstiev pojednáva aj o potrebe bodu programu týkajúceho sa schválenia  

  platu starostu  

  
Za predložený návrh programu ustanovujúceho zasadnutia dal starosta hlasovať.  

 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., Máthé M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 
Za doplnenie bodu programu – ako bod 5. Určenie platu starostu obce (v rozsahu úväzku určenom OZ 

najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie) dal starosta hlasovať.  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., 

Proti 1 Máthé M. 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 
Za doplnenie bodu programu – ako bod 6. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu 

obce dal starosta hlasovať.  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., 

Proti 1 Máthé M. 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  
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Následne dal starosta hlasovať za schválenie programu zasadnutia vrátane doplnených bodov 

programu. 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., 

Proti 1 Máthé M. 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

Schválený program rokovania: 
 

1. Úvodné náležitosti 

1.1. Otvorenie zasadnutia 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

1.6. Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 

5. Určenie platu starostu obce (v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred  

voľbami na celé funkčné obdobie)  

6. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 
K bodu 3. 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Starosta obce v súlade § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. poveril 

poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Jarmilu Červeňakovú zastupovaním starostu obce.   

 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. je potrebné poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

zvolávať a viesť rokovanie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. a navrhol poveriť p. Miroslava Kováča.   

- návrh na uznesenie:  

 

  Uznesenie č. 1/2022 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

A .   berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.    konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch zložil zákonom predpísaný sľub     

    starostu obce 
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2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

    poslanca obecného zastupiteľstva:   

            Bc. Červeňaková Jarmila 

            Čurlik Jaroslav 

 Kováč Miroslav 

 Máthé Marek 

 Ing. Matuščák Filip 

 
 Hlasovanie  Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., Máthé M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 Uznesenie č. 2/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu  bude poslanec  

Bc. Jarmila Červeňaková 

 
 Hlasovanie  Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 5 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., Máthé M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

 

 Uznesenie č. 3/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 poveruje  

poslanca Miroslava Kováča zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva                 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 Hlasovanie  Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Máthé M. 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Kováč M. 

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 4. 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov 

Starosta obce navrhol zriadiť finančnú komisiu, komisiu pre verejný poriadok, komisiu pre kultúru 

a šport, komisiu na ochranu verejného záujmu a určiť náplň práce jednotlivým komisiám. Následne 

predložil návrh na zvolenie predsedov a členov jednotlivých komisií, ako aj návrh náplní práce 

jednotlivých komisií:  

a) finančná komisia: Ing. Matuščák Filip - predseda 
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b) komisia pre verejný poriadok: Kováč Miroslav - predseda 

c) komisia pre kultúru a šport: Bc. Červeňaková Jarmila – predseda 

d) komisia na ochranu verejného záujmu – Čurlik Jaroslav – predseda 

- starosta – povedal, aby predsedovia komisií predložili na najbližšom zasadnutí OcZ návrh členov 

do jednotlivých komisií 

- Ing. Harsághy informovala, že komisia na ochranu verejného záujmu môže byť zložená iba 

z poslancov. Ak sú v OcZ zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí 

poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia 

a jedného zástupcu nezávislých kandidátov. Komisia musí mať aspoň 3 členov.  

- starosta – do komisie na ochranu verejného záujmu navrhol ako členov – Kováč Miroslav, Máthé 

Marek 

- návrh na uznesenie: 

 

 

   Uznesenie č. 4/2022 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 1. zriaďuje 

          komisie, a to: finančnú komisiu 

                komisiu pre verejný poriadok 

                komisiu pre kultúru a šport 

                komisiu na ochranu verejného záujmu 

 

2. určuje náplň práce komisie 

a) finančnej, a to:  

 kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti 

 kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce v rámci svojej 

pôsobnosti 

 vypracúvajú stanoviská k návrhom materiálom, ako podklad pre rozhodovanie 

OcZ, 

 vypracováva návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich 

pôsobenia 

 navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci 

 navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, 

daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a pod.) 

 prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce  

 vypracúva stanovisko k poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN 

o poskytovaní dotácií na základe podaných žiadosti 

 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ 

 za svojich zasadnutí vyhotovuje prezenčnú listinu prítomných členov 

 predseda komisie predkladá v stanovenom termíne obecnému úradu prezenčné 

listiny, ktoré sú podkladom k zúčtovaniu odmien v zmysle platných Zásad 

odmeňovania   

 

b) pre verejný poriadok, a to: 

 prerokováva priestupky na úseku verejného poriadku (rušenie nočného kľudu, 

obťažovanie hlukom, zápachom, pálením odpadu, zaujatia a znečisťovania 

verejného priestranstva, atď.) a podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych 

javov v obci 

 kontroluje dodržiavanie VZN o verejnom poriadku v obci a užívanie verejných 

priestranstiev 

 navrhuje opatrenia a pomáha pri prevencii za účelom znižovania kriminality, a 

priestupkov na území obce 

 organizuje brigády v jarnom období pre občanov 

 problémy v obci a ich riešenie presadzuje v obecnom zastupiteľstve 

 za svojich zasadnutí vyhotovuje prezenčnú listinu prítomných členov 
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 predseda komisie predkladá v stanovenom termíne obecnému úradu prezenčné 

listiny, ktoré sú podkladom k zúčtovaniu odmien v zmysle platných Zásad 

odmeňovania   

 

c) pre kultúru a šport, a to:  

 predkladá starostovi obce návrhy na kultúrne a športové akcie 

 pripravuje a organizačne zabezpečuje uskutočnenie podujatí 

 za svojich zasadnutí vyhotovuje prezenčnú listinu prítomných členov 

 predseda komisie predkladá v stanovenom termíne obecnému úradu prezenčné 

listiny, ktoré sú podkladom k zúčtovaniu odmien v zmysle platných Zásad 

odmeňovania   

 

d) na ochranu verejného záujmu, a to:  

 prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v z.n.p.. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a 

pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia 

 predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

 udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od 

ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 zákona č. 357/2004 

 ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 357/2004 Z.z. 

 za svojich zasadnutí vyhotovuje prezenčnú listinu prítomných členov 

 predseda komisie predkladá v stanovenom termíne obecnému úradu prezenčné 

listiny, ktoré sú podkladom k zúčtovaniu odmien v zmysle platných Zásad 

odmeňovania   

 

3. volí 
       a)  predsedu finančnej komisie:  Ing. Matuščák Filip 

           predsedu komisie pre verejný poriadok: Kováč Miroslav 

           predsedu komisie pre kultúru a šport:  Bc. Červeňaková Jarmila 

           predsedu komisie na ochranu verejného záujmu:  Čurlik Jaroslav 

      b) členov komisie 

   na ochranu verejného záujmu: z radu poslancov – Kováč Miroslav, Máthé Marek 

               

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik J.,  

Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Máthé M. 

Nehlasoval 0  

 

 

 

 

K bodu 5.  

Určenie platu starostu obce (v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred  

voľbami na celé funkčné obdobie)  

Starosta obce uviedol, že podľa zákona SNR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 

ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obecné zastupiteľstvo  určuje plat 

starostu, a to podľa ust. §3 ods. 1 a 2 , §4 ods.1 - 3 zákona SNR č. 253/1994 Z. z..  

     Podľa §3 ods. 1, 2 zák. č. 253/1994 Z.z. patrí starostovi plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

Podľa potvrdenia ŠÚ SR výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
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SR v roku 2021 dosiahla hodnotu 1211,-- Eur. 

Podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z.z. môže obecné zastupiteľstvo plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. 

Starosta hovoril o zrealizovaných úspešných aktivitách v uplynulom období a o rozpracovaných 

aktivitách.  

Starosta odovzdal slovo Bc. Červeňakovej, aby viedla tento bod rokovania a z rokovacej miestnosti na 

čas prejednávania platu odišiel.  

- Bc. Červeňaková – vyzvala poslancov, aby vyjadrili svoje návrhy k platu starostu a zároveň sa 

vyjadrila, že je za to, aby mu plat zostal, tzn. navýšený o 15 %. Je vidieť výsledky.  

- Máthé M. – odmieta navýšenie platu 

- Čurlik J. – vyjadril sa o 5 % navýšení platu, časom keď uvidia výsledky môžu kedykoľvek 

prerokovať plat znovu 

- Ing. Matuščák F. – vyjadril sa, že plat môže OcZ časom prerokovať, a je za zvýšenie platu o 10 % 

- Kováč M. – vyjadril sa, aby sa plat starostovi ponechal zvýšený o 15%, je vidieť za ním výsledky, 

snaží sa 

- Máthé M. – nesúhlasí s navýšením platu, prečo by mali schvaľovať zvýšenie platu, keď začína 

- Bc. Červeňáková – opýtala sa p. Máthého či si myslí, že si starosta nezaslúži  

- Ing. Harsághy E. – p. starosta má za sebou dve funkčné obdobia, takže „skúšobnú dobu“ má dávno 

za sebou. On pokračuje, nezačína.  

- Kováč M. – hovorí, že je to funkcia starostu nie ako bežné funkcie, či má mať plat robotníka? 

Hovoril o vzdaní sa navýšeného platu starostom, na základe jeho vlastného rozhodnutia v súvislosti 

s finančnou situáciou a vývojom pandémie. Nebolo potrebné ho o to požiadať alebo schvaľovať 

zmenu platu. Obec šetrila.  

- p. Kováčová – potvrdila slová p. Kováča, že p. starosta sa v roku 2020 vzdal časti svojho platu  

- Ing. Harsághy – od 01.01.2023 je navýšenie platov a ďalšie od 01.09.2022 aj v školstve  

- p. Kováč – hovoril o zverejnenej odhadovanej výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy 1295 

Eur zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2022 . Valorizácia sa znižuje.  

- Máthé – znova sa bude plat zvyšovať 

- Kováč – vyjadril sa, že urobí ústupok a je za 10% navýšenie platu 

- Máthé – hovorí o ušetrených peniazoch, ktoré by boli z nepriznania navýšenia platu za 4 roky 

- Máthé M. – navrhuje zvýšenie platu 0% 

- Bc. Červeňaková J. – navrhla 5% zvýšenie platu 

- Čurlik J. – navrhuje zvýšenie platu o 5%, podľa výsledkov sa môže plat prehodnotiť 

- Bc. Červeňaková dala hlasovať za predložený návrh na zvýšenie platu vo výške 5%:  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik J.,  

Kováč M. 

Proti 1 Máthé M. 

Zdržal sa 0   

Nehlasoval 0  

 

A následne dala hlasovať za predložený návrh na zvýšenie platu vo výške 0%: 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 1 Máthé M.  

Proti 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik J.,  

Kováč M. 

Zdržal sa 0   

Nehlasoval 0  

 

- starostu následne zavolali do rokovacej miestnosti, k bodu programu ešte dodal informáciu, že sa  

  sám dobrovoľne vzdal zvýšeného platu v r. 2020 

- Bc. Červeňaková – oznámila starostovi výsledok prerokovania platu 
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- návrh na uznesenie  

 

    Uznesenie č. 5/2022 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

určuje  

mesačný plat starostovi Obce Lipníky Ing. Ľubomírovi Pankuchovi v zmysle § 4 ods. 

1 zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v z. n. p. v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, a to.: súčin priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za rok 2021 a násobku 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu  

2. schvaľuje 

 v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch        

 starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvyšuje plat starostu    

 Obce Lipníky Ing. Ľubomíra Pankucha o 5 %  mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia  

 sľubu 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik J.,  

Kováč M. 

Proti 1 Máthé M. 

Zdržal sa 0   

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 6. 

Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

Starosta obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 - 2022 v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 

v z.n.p. predložil na prerokovanie návrh na náhradu platu starostu za nevyčerpanú dovolenku za rok 

2022. Zostatok nevyčerpanej dovolenky má vo výške 16,5 dni. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti 

zostalo toľko dní.  

- Čurlik J. – vyjadril sa, že nevie zhodnotiť situáciu, keďže poslancom v uplynulom období nebol, 

navrhol preplatiť zostávajúcu dovolenku 

- Máthé M. – pýta sa koľko je to peňazí 

- K. Kováčová – o niečo viac ako polovica platu 

- starosta – hovorí o situácií v iných obciach, kde majú starostovia oveľa vyšší zostatok dovoleniek 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 6/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Ľubomírovi Pankuchovi za nevyčerpanú dovolenku: 

za rok 2022 v rozsahu 16,5 dní 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Bc. Červeňaková, Ing. Matuščák, Čurlik J.,  

Kováč M. 

Proti 1 Máthé M. 

Zdržal sa 0   

Nehlasoval 0  
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K bodu 7: 

Diskusia 

Bez diskusného príspevku. 

 

 

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:       Ing. Matuščák F.               ................................. 

 

                     

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

 

   

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

              starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia 

 Správa miestnej volebnej komisie  

o výsledkoch volieb 

 Sľub starostu obce 

 Sľub poslancov OcZ 

 Dôvodová správa 

 Uznesenie OcZ č. 1/2022 – 6/2022 


