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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 15.12.2022 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

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

    Kováč Miroslav, Máthé Marek 

Neprítomní:          
Ďalší prítomní:    Ing. Harsághy E.– hlavná kontrolórka 

                              Kováčová K., zamest. obce 

                                                                              

Verejnosť:           viď prezenčná listina 

 

Zapisovateľ:        Bc. Červeňaková J. 

Overovatelia:       Máthé M., Čurlik J.   

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení  

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

4. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a o overení Výročnej správy    

 za rok 2021   

5. Výročná správa Obce Lipníky za rok 2021 

6. Návrh VZN č. .../2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku  

 na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

 Lipníky 

7. Návrh VZN č. .../2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

 a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

8. Návrh VZN č. .../2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné  

 stavebné odpady na území obce Lipníky 

9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2023 

10. Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 

11. Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu (2022, 2023) 

12. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Lipníky 

13. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

14. Voľba členov komisií (finančnej komisie, komisie pre verejný poriadok, komisie pre kultúru  

 a šport) 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver  

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice:               

Bc. Červeňaková J. a overovateľov zápisnice: p. Máthé M., Čurlik J. Starosta obce povedal, že 

materiál  k dnešnému zasadnutiu, okrem správy audítora, bol poslancom aj hlavnej kontrolórke 

zaslaný 

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

rokovať a uznášať sa.   
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Za návrh programu zasadnutia dal 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  

 

 

Schválený program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení  

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

4. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a o overení Výročnej správy    

 za rok 2021   

5. Výročná správa Obce Lipníky za rok 2021 

6. Návrh VZN č. .../2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku  

 na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

 Lipníky 

7. Návrh VZN č. .../2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

 a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky 

8. Návrh VZN č. .../2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné  

 stavebné odpady na území obce Lipníky 

9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2023 

10. Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 

11. Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu (2022, 2023) 

12. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Lipníky 

13. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

14. Voľba členov komisií (finančnej komisie, komisie pre verejný poriadok, komisie pre kultúru  

 a šport) 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver  

 

 
K bodu 2. 

Kontrola prijatých uznesení 

- 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. 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. 7/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

          kontrolu plnenia prijatých uznesení  
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 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  

 

 

K bodu 3. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavne kontrolórky na I. polrok 2023 

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

kontrolórky na I. polrok 2023. Návrh bol zverejnený bol od 30.11.2022 do 15.12.2022. Materiál bol 

poslancom doručený k preštudovaniu. 

- p. starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke 

- Ing. Harsághy – je spracovaný návrh kontrolnej činnosti, obecné zastupiteľstvo môže hlavného  

  kontrolóra kedykoľvek nad rámec návrhu poveriť na výkon ďalšej kontroly 

- bez pripomienok 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č.  8/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 A. schvaľuje 
 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 v počte a štruktúre tém, uvedených v časti 

 návrhu kontrol 

          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 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  

 

K bodu 4. 

Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a o overení Výročnej správy za 

rok 2021 

Starosta predložil Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021 vrátane správy o overení 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2021. Audit účtovnej závierky vykonal Ing. 

Marek Lipka. Starosta obce prečítal záverečné stanovisko zo správy audítora a predložil ju 

k nahliadnutiu.  

- k uvedenému neboli vznesené pripomienky 

- Máthé M. – prečítal zo správy, že obec má prebiehajúce súdne spory. Opýtal sa, že aké súdne spory  

  máme. 

- starosta – odpovedal, že sú to súdne spory s COOP Jednotou, s.d., týkajúce sa úrokov a podal bližšie  

  informácie o týchto sporoch. Dodal, že sa jedná o sumu cca 36 000,-- Eur. Vlastníctvo budovy  

  predajne a reštaurácie už bolo vysporiadané.  

- Máthé M. – pýta sa či sa urýchľujú veci na súde 

- starosta – odpovedal, že veci na súde sa urýchliť nedajú. Nedá sa prikazovať súdu. 
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- Máthé M. – pýta sa ako je odmeňovaný právnik 

- starosta – odpovedal, že právneho zástupcu platíme za právny úkon 

- starosta – opýtal sa či má niekto k tomuto bodu ďalšie otázky. Ďalšie otázky neboli.  
- návrh na uznesenie:  

 

Uznesenie č. 9/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 
berie na vedomie 

Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a o overení Výročnej správy za 

rok 2021 

 
 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  

 

 

K bodu 5. 

Výročná správa Obce Lipníky za rok 2021 

Starosta obce predložil na prerokovanie Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2021. 

Výročná správa bola poslancom a hlavnej kontrolórke doručená k preštudovaniu.  

K uvedenému neboli vznesené pripomienky.  

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 10/2022 

        Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

        berie na vedomie 
        Individuálnu výročnú správu Obce Lipníky za rok 2021 

 
 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  

 

K bodu 6. 

Návrh VZN č. .../2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Lipníky 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky 

Návrh bol zverejnený od 23.11.2022 do 15.12.2022. Pripomienky neboli vznesené.  

Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 11/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   

        uznáša sa 

        na VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na  
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        režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

        Lipníky 
 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  

 

 

K bodu 7. 

Návrh VZN č. .../2022 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 29.11.2022 do 15.12.2022. Pripomienky neboli vznesené.  

Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č.  12/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 uznáša sa 

 na VZN č. 2/2022 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, Ing. Matuščák, Čurlik 

J., Kováč M., Máthé M. 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

K bodu 8. 

Návrh VZN č. .../2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady, 

drobné stavebné odpady na území obce Lipníky 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom 

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

Návrh bol zverejnený od 24.11.2022 do 15.12.2022. 

Oboznámil prítomných so zmenami oproti VZN platnom pre rok 2022 – miestne dane, daň za psa, daň 

za užívanie verejného priestranstva sú v návrhu zvýšené o 10 %, poplatok za komunálny odpad 

v návrhu zvýšený o 17 %.  Pripomienky neboli vznesené.  

Materiál bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- Kováč M. – pýtal sa, aká suma vychádza celkovo na osobu za rok 

- Kováčová K. – odpovedala, že 14,04 Eur/občana, navýšenie poplatku na osobu oproti roku 2022 je  

  o 2,04 € 

- starosta povedal, že navýšenie daní (nie poplatkov) prinesie obci cca 500,-- viac oproti roku 2022 

- bez pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 13/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 uznáša sa 
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na VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestom poplatku za komunálne odpady, drobné 

stavebné odpady na území obce Lipníky 

 

 
 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  

 

K bodu 9. 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2023 

Starosta predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lipníky na rok 2023. 

Záverom stanoviska je odporúčanie hlavnej kontrolórky predložený návrh rozpočtu na rok 2023 

schváliť a viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. Stanovisko bolo poslancom 

doručené k preštudovaniu. 

- starosta – opýtal sa či má k stanovisku niekto otázky. Otázky neboli.  

- starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke 

- Ing. Harsághy – predložila aj stanovisko k rozpočtu so zapracovanom zmenou návrhu v príjmových 

finančných operáciách (- 3600 Eur) a v kapitálových výdavkoch (-3600 Eur). Odporúča návrh 

rozpočtu so zmenou schváliť. Povedala, že stanovisko k zmene návrhu rozpočtu bude poslancom 

zaslané, nakoľko ho spracovala až dnes.  

- bez pripomienok 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 14/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 

 2025 

 
 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  

 

 

K bodu 10. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 

Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 

2025.  

Zverejnený bol od 29.11.2022 do 15.12.2022. Pripomienky neboli vznesené.  

Návrh rozpočtu bol poslancom a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- starosta – opýtal sa či má niekto otázky 

- K. Kováčová – informovala o potrebe vykonanie zmeny návrhu rozpočtu v príjmových finančných 

operáciách konkrétne 454001 KZ 46 - prevod prostriedkov z rezervného fondu – poníženie o 3600,-- 

Eur a v kapitálových výdavkoch konkrétne 0111 717003 KZ 46 – poníženie o 3600,--, z dôvodu, že 

čiastku 3 600,-- Eur je potrebné použiť v roku 2022 na úhradu za vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre kanalizáciu a ČOV. Pri zostavovaní návrh rozpočtu sme na tento záväzok 

pozabudli, a v rozpočte môže byť čerpanie rezervného fondu rozpísané len do výšky akou obec 

disponuje.  
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- starosta – dodal, že spracovanie projektovej dokumentácie pre kanalizáciu a ČOV bolo obstarávané 

ešte v minulom roku.  

- Máthé M. – pýtal sa ako je to s projektom vodovodu 

- starosta podrobnejšie vysvetlil, že každoročne podávame žiadosť na Environmentálny fond, no zatiaľ 

nám žiadosť nebola schválená. Z pôvodného projektu sa časť vodovodu urobila a časť zostala 

nedostavaná. V pôvodnom projekte nie je riešená ani časť Miroľa, pretože v období, keď sa riešila 

projektová dokumentácia, občania časti Miroľa nemali záujem o napojenie. V súčasnosti je potreba 

a aj požiadavka občanov na vodovod aj pre časť Miroľa. Uvažujeme v rozpočte s novou projektovou 

dokumentáciou na vodovod, no v prvom rade je potrebné vyriešiť zmluvný vzťah s dodávateľom 

stavby „Lipníky-rozšírenie verejného vodovodu“ (pôvodný projekt), nakoľko je zmluva ešte stále 

platná.  

- Kováč M. – povedal, aby sa možnosť ukončenia zmluvy berúc do úvahy zákon o verejnom 

obstarávaní prerokovala s právnikom 

- Máthé M. – hovoril o potrebe právnej analýzy 

- starosta – odpovedal, že už niekoľkokrát rokoval a ešte bude rokovať aj s dodávateľom diela vo veci 

ukončenia zmluvy 

- Máthé M. – pýtal sa či sú v rozpočte zahrnuté projekty chodníkov  

- starosta – odpovedal, že je obecným zastupiteľstvom schválená realizácia projektu chodníka na ulici, 

kde je materská škola.  Ďalšiu výstavbu chodníka prisľúbil investor čerpacej stanice PHM, bol by 

v časti od autobusovej zastávky pri fi BLACHOTRAPEZ až k čerpacej stanici PHM; taktiež investor 

uvažuje aj s výstavbou cca 8 – 10 domov. Taktiež by riešil inžinierske siete v danej lokalite, obci to 

značne pomôže.  

- Máthé M. – opýtal sa, v súvislosti s reakciou starostu k výstavbe chodníkov k čerpacej stanici a 

vodovodu, či to rieši situáciu v časti Miroľa  

- starosta – odpovedal, že nerieši 

- Kováč M. – hovoril, že problém vodovodu je už od r. 2006. Pred 10-timi rokmi sa k časti Miroľa 

nevedeli priblížiť, už aj keď by investor vystaval chodník pozdĺž cesty I/18 k čerpacej stanici, bolo 

by to priblíženie k Miroli. Zjednoduší sa život obce.  

- starosta – vysvetlil, že v návrhu rozpočtu sme počítali so 40 % navýšením cien energií, či to bude 

postačujúce alebo nie, uvidíme. Ceny zatiaľ nie sú známe.  

- Máthé M. – pýtal sa čo znamená suma 4820,-- Eur 0111 717003 KZ 46  

- Kováčová K. – odpovedala, že v návrhu rozpočtu je zosumarizovaná položka (sumár dvoch 

položiek) pre prístavby, nadstavby, stavebné úpravy. Softvér ju v návrhu rozpočtu nezobrazí v dvoch 

riadkoch. V plnení rozpočtu je to rozlíšené. V systéme je uvedené na tejto položke bez strediska 

4820,-- Eur a týka sa zmluvy s nájomcom predajne s  COOP Jednota s.d. zápočet nájmu s investíciou 

formou fyzickej úhrady a v ďalšom riadku so strediskom OU 6840,-- Eura a týka sa projektu 

tepelného čerpadla.  

- pozmeňujúce návrhy poslancov neboli vznesené 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 15/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 zmenu návrhu rozpočtu na rok 2023 v položkách: 

1. 454001 KZ 46  prevod prostriedkov z rezervného fondu – zmena z 23.669,-- na 20.069,-- 

Eur 

2. 0111 717003 KZ 46 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – zmena z 14 820,-- na 11 220,-- 

Eur (0111 717003 KZ 46 – 4820,-- Eur + 0111 717003 KZ 46 stredisko OU – 6400,--Eur) 

 
 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  
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- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 16/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky   
1. berie na vedomie  

    rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na roky 2024, 2025  

2. schvaľuje  
 rozpočet obce Lipníky bez programovej štruktúry na rok 2023 v celkovej sume:  

 Bežný rozpočet:  

o príjmy 255.815,76 Eur  

o výdavky 252.844,56 Eur  

 

 Kapitálový rozpočet:  

o príjmy 21.998,06 Eur  

o výdavky 20.069,00 Eur 

 

 Finančné operácie:  
o  príjmy 20.069,00 Eur 

o  výdavky 24.969,26 Eur  

 

 Rozpočet SPOLU:  
o príjmy 297.882,82 Eur 

o výdavky 297.882,82 Eur 

 
 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  

 

K bodu 11. 

Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu (2022, 2023) 

Starosta predložil na schválenie požitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2022 na úhradu za 

spracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu a ČOV v sume 3600,-- Eur a čerpanie v roku 

2023 na výdavky týkajúce sa ZaD ÚPNO Lipníky vo výške 2000,-- Eur a úhradu stavebných úprav 

v zmysle zmluvy s nájomcom COOP Jednota Prešov, s.d. vo výške 4 820,-- Eur.  

- pripomienky neboli vznesené 

- návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 17/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky: 

 projektovú dokumentáciu pre územné konanie pre projekt „Obec Lipníky – 

kanalizácia a ČOV“- 0111 RK 716 vo výške 3.600,-- Eur 

 
 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  
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-  návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 18/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2023 na:  

a) výdavky týkajúceho sa ZaD ÚPN O Lipníky,  0111 711005 vo výške 2.000,-- Eur 

b) prístavby, nadstavby, st.úpravy, 0111 717003 (BUD.99) vo výške 4 820,00 Eur 

 
 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  

 

 

K bodu 12. 

Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Lipníky 

V súvislosti s ukončeným volebným obdobím 2018-2022 navrhol starosta odvolať Bc. Červeňakovú 

Jarmilu z funkcie zástupcu obce v Rade Materskej školy Lipníky a opätovne ju delegovať. 

- pripomienky ani pozmeňujúce návrhy neboli vznesené 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 19/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. odvoláva 

 v súvislosti s ukončeným volebným obdobím (2018-2022) Bc. Červeňakovú Jarmilu   

 z Rady Materskej školy, Lipníky 15 ako zástupcu obce  

2. deleguje 

 Bc. Červeňakovú Jarmilu ako zástupcu obce do Rady Materskej školy, Lipníky 15 

 
 Hlasovanie  Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

Za 4 Ing. Matuščák, Čurlik J., Kováč M., 

Máthé M. 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Bc. Červeňáková J. 

Nehlasoval 0  

 

 

K bodu 13. 

Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

Starosta obce hovoril, že je potrebné zriadiť krízový štáb obce (KŠ), povodňovú (PK) a evakuačnú 

komisiu (EK) a vymenovať členov. Predložil návrh na členstvo: 

Ing. Ľubomír Pankuch – predseda KŠ, EK a PK 

Kováč Miroslav – podpredseda KŠ, EK a PK 

Kováčová Katarína – tajomník KŠ, EK a PK 

Bc. Červeňaková Jarmila – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Matuščák Filip - člen KŠ, EK a PK 

Čurlik Jaroslav – člen KŠ, EK a PK 

Máthé Marek – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Koločik Ondrej – člen PK, EK 
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- k návrhu neboli vznesené pripomienky 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 20/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

A. Zriaďuje 

1. Krízový štáb /KŠ/ 

2. Evakuačnú komisiu /EK/ 

3. Povodňovú komisiu /PK/ 

 

B. Schvaľuje členstvo v komisiách: 

Ing. Ľubomír Pankuch – predseda KŠ, EK a PK 

Kováč Miroslav – podpredseda KŠ, EK a PK 

Kováčová Katarína – tajomník KŠ, EK a PK 

Bc. Červeňaková Jarmila – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Matuščák Filip – člen KŠ, EK a PK 

Čurlik Jaroslav – člen KŠ, EK a PK 

Máthé Marek – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Koločik Ondrej – člen PK, EK 

 
 Hlasovanie  Počet Hlasovali 

Počet všetkých poslancov 5  

Prítomní 5  

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

J., Kováč M. 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Máthé M. 

Nehlasoval 0  

 

 

 

K bodu 14. 

Voľba členov komisii (finančnej komisie, komisie pre verejný poriadok, komisie pre kultúru 

a šport) 

Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predložili návrh na členov svojich komisií.  

- Ing. Matuščák F. – ako predseda finančnej komisie navrhol za členov z radu poslancov: Kováč  

  Miroslav, Máthé Marek a z radu občanov navrhol: Ing Koločik Ondrej, Martin Paľa  

- Máthé M. – predložil návrh na člena finančnej komisie Ing. Tomka Štefana. Povedal, že sa venuje 

eurofondom, bolo by dobré ak by bol taký občan v obci, pomohol by bez finančného nároku, vedel 

by poradiť vo veciach financií, mali by sme bezplatné poradenstvo 

- Ing. Harsághy E. – hovorí, že je to na rozhodnutí OcZ koho si do komisií zvolia, no v prvom rade by 

o tom tí konkrétni ľudia mali vedieť a so svojím členstvom súhlasiť a majú byť prítomní pri 

hlasovaní. 

- Máthé M. – povedal, že potom môžeme preskočiť bod voľba členov komisií, lebo chýbajú členovia 

z kultúrnej komisie z radu obyvateľov 

- Kováč M. – ako predseda komisie pre verejný poriadok za členov z radu občanov navrhol: žiaden 

občan a za členov z radu poslancov vyzval poslancov, aby prejavili záujem. Prihlásil sa Máthé 

Marek a Ing. Matuščák Filip. 

- Bc. Červeňaková J. – ako predseda komisie pre kultúru a šport navrhla za členov z radu poslancov: 

Ing. Matuščák Filip, Čurlik Jaroslav, Kováč Miroslav a z radu občanov: ............................................ 

- návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 21/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 volí členov    

a) finančnej komisie: 

 



  2. zasadnutie OcZ, 15.12.2022                                                            11/14 

 

 

 z radu poslancov – Kováč Miroslav, Máthé Marek 

  z radu obyvateľov – Ing. Koločík Ondrej, Paľa Martin, Ing. Tomko Štefan 

b) komisie pre verejný poriadok: 

 z radu poslancov – Máthé Marek, Ing. Matuščák Filip  

a) komisie pre kultúru a šport: 

 z radu poslancov – Ing. Matuščák Filip, Kováč Miroslav, Čurlik Jaroslav 

 z radu obyvateľov – .................................................................................... 

 

 
 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  

 

 

 

K bodu 15. 

Rôzne 

15.1. Starosta obce informoval o situácii v MŠ týkajúcej sa neprítomností detí na výchovno-

vzdelávacom procese, či už z dôvodu chorobnosti alebo iných dôvodov. Zvykovým pravidlom 

bolo, že sme prevádzku MŠ prerušili pri počte prítomných detí 5 a menej. Je nehospodárne, aby 

pri takomto nízkom počte detí fungovala prevádzka MŠ. Je potrebné, aby sme to prehodnotili a 

prijali uznesením. Navrhol, aby prerušenie prevádzky zostalo pri počet detí 5 a menej.   

 - pripomienky ani pozmeňujúce návrhy neboli vznesené 

 - návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 22/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti prerušenie prevádzky Materskej školy Lipníky,  

 Lipníky 15 pri počte prítomných detí v MŠ 5 a menej 

 

 
 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  

 

 

 

15.2.  Žiadosť o poníženie nájmu – Šalaja s.r.o., Lipovce 115 

 Starosta obce predložil prítomným žiadosť nájomcu reštaurácie Šalaja s.r.o. o zníženie nájmu. 

Žiadosť bola obci doručená dňa 14.12.2022. Nájomca žiada zníženie nájmu o 50 % na obdobie 

od 01.01.2023 do 31.05.2023 z dôvodu, že záujem zákazníkov v zimných mesiacoch je nízky 

a náklady na chod a vykurovanie prevádzky vysoké. Starosta žiadosť prečítal.  

 - Kováč M. – hovoril, že ak by sme žiadosti nevyhoveli a nájomca v tomto prípade v žiadosti   

             uvádza, že bude nútený ukončiť nájomný vzťah, bude obec musieť tieto priestory v zimnom  

    období temperovať. Vzniknú tým obci ďalšie náklady. Navrhol žiadosti vyhovieť a dať 

nájomcovi šancu prečkať rizikové obdobie.  

 - Máthé M. – navrhol vyhovieť žiadosti 
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 - návrh na uznesenie:  

 

 

 Uznesenie č. 23/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 schvaľuje 

 na základe žiadosti o zníženie nájmu spoločnosti Šalaja s.r.o., Lipovce 115, 

 č. sp. LI-2022/203-OCÚ, zmenu nájomného - zníženie nájmu o 50 % 

 na obdobie nájmu od 01.01.2023 do 31.05.2023  

 
 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  

 

 

 

15.3.  Žiadosť občanov o rozšírenie verejného vodovodu 

 Starosta obce prečítal znenie žiadosti o rozšírenie obecného verejného vodovodu, žiadosť sa 

týka časti Miroľa a Taľka. Zároveň povedal, že obec nemá obecný vodovod ale verejný 

vodovod. Informoval prítomných, že žiadosť bola obci doručená dňa 15.12.2022. V žiadosti sú 

uvedení 10 žiadatelia.  

 Pripomenul, že bližšie informácie už na dnešnom zasadnutí týkajúce sa pôvodného projektu 

vodovodu hovoril. Obec má záujem, aby sa v obci vodovod rozšíril. V schválenom rozpočte pre 

rok 2023 obec počíta s projektovou dokumentáciou na rozšírenie vodovodu aj pre časť Miroľa. 

Pôvodný projekt to vzhľadom na vtedajšiu situáciu a záujem občanov nezahŕňal. Je to v pláne. 

 - o slovo požiadal občan ................... starosta mu slovo udelil 

 - ................... – hovoril o nedostatku vody v studniach v danej lokalite. Pýtal sa, kto zabezpečuje  

             vodu, ak sú občania bez vody 

 - starosta – odpovedal, že to zabezpečuje obec prostredníctvom cisterny z Východoslovenskej  

   vodárenskej spoločnosti. No treba ho o potrebe zásobovania vodou informovať.  

 - návrh na uznesenie:  

 

 Uznesenie č. 24/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 berie na vedomie 

 žiadosť občanov obce o rozšírenie verejného vodovodu v časti Taľka a Miroľa,  

 č. sp. LI-2022/204-OCÚ 

 

 
 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. 25/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

 odporúča  
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 vstúpiť do jednania so zástupcom firmy Stanislav Lazur - IMASZ Prešov  

 a právnym zástupcom 

 
 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  

 

 

K bodu 16. 

Diskusia 

- ................... – požiadal, aby bolo do plánu úloh zahrnuté vydláždenie priekopy pozdĺž pozemku pri 

dome súpisné číslo 102. Hovoril, že  v obci sú všade vydláždené priekopy a  daná priekopa nie. 

Pri mimoriadnych zrážkach sa voda dostáva až na dvor.  

- starosta – odpovedal, že v prvom rade musí zistiť, kto je vlastníkom pozemku, kde sa táto priekopa 

nachádza; problém je v tom, že je to malý potôčik a do potoka Ladianka sa vlieva už v strede 

koryta. Pri vysokej hladine toku Ladianky, tlačí vodu z potôčika – priekopy späť. A že 

prehĺbením a vydláždením sa tento problém nevyrieši. 

- Máthé M. – hovoril, keďže ide o aktívnu priekopu, je potrebné ju vydláždiť, zistiť výškové pomery, 

navrhnúť technické riešenie, aby sa voda nevracala. 

- starosta obce – hovoril, že si tieto veci týkajúce sa riešenia danej priekopy musí preveriť  

- Ing. Matuščák F. – hovoril, že je potrebné postupovať krok po kroku a v prvom rade zistiť vlastníkov 

- ................... – hovoril o probléme na chodníku, že sú tam vyčnievajúce poklopy na kanáloch a hrozí 

nebezpečenstvo úrazu. Pýtal sa starostu, či má obec nejaký plán na údržby, údržby chodníka 

- starosta – odpovedal, že plán nemáme. Ďalej hovoril o havarijnej situácii v budove Domu smútku, 

kde zamaká, vo vnútornej časti kde je mraziaci box je poškodené vodovodné potrubie. 

Spôsobuje to opadávanie omietky na múre. Taktiež je to potrebné riešiť.  

- .................... – hovoril, že chodník je v zlom stave a je potrebné riešiť to, aby nedošlo k úrazom 

- Čurlik J. – hovoril, že teraz nie je vidno v akom stave sú poklopy a že je potrebné pozrieť po celej 

dĺžke chodníka  

- poslanci navrhli starostovi, aby prioritne oslovil právnika vo veci zrušenia zmluvy s dodávateľom 

nedokončeného vodovodu a následne informoval dodávateľa 

- starosta – povedal, že zvolí vlastný postup, chce ešte raz podať žiadosť. Povedal, že poslanci nemajú 

právo ukladať starostovi úlohy  

- Ing. Harsághy – potvrdila, že starostovi nemožno ukladať úlohy, zastupiteľstvo ho môže poveriť 

alebo dávať odporúčania 

- Ing. Matuščák F. – spýtal sa Bc. Červeňakovej či stíha zapisovať. Navrhol, aby sa zasadnutia 

nahrávali, zabezpečí sa tým, aby sa zapísalo všetko.  

- starosta – poďakoval poslancom za ohŕňanie snehu z chodníkov, poďakovanie patrí aj hasičom 

a taktiež poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na akcii „Mikuláš“. 

 

 

K bodu 17: 

Záver  

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

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísal:                Bc. Červeňaková Jarmila          ................................. 

 

            

Overovatelia:       Čurlik Jaroslav                          ................................. 
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                             Máthé Marek                            …............................. 

 

   

 

 

          

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

     Ing. Ľubomír Pankuch 

              starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia 

 Návrh plánu KČ HK na I. polrok 2023 

 Kópia správy audítora (za rok 2021) 

 Výročná správa Obce Lipníky za rok 2021 

 Návrh VZN 3x 

 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2023 s výhľ. 2024,2025 

 Návrh rozpočtu na r. 2023 s výhľadom na r. 2024, 2025 

 Kópia žiadosti LI-2022/203-OCÚ 

 Kópia žiadosti LI-2022/204-OCÚ 

 Uznesenie OcZ č. 7/2022 – 25/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


