
  

O b e c   L i p n í k 

 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipník, ktoré sa konalo  

dňa 12.10.2020 v kancelárii starostu obce v budove Obecného úradu Lipník.  

 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia OZ. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov. 

  4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Lipník 

      č. 47 za školský rok 2019/2020. 

  5. Správa nezávislého audítora za rok 2019 - informácia. 

  6. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Lipník k 30.09.2020. 

  7. Správa o hospodárení a stave finančných prostriedkov k 12.10.2020, pohľadávky a záväzky. 

  8. Pomoc obciam  z MF SR na bezúročný úver vo výške výpadku na podielových daniach  

      spôsobeného opatreniami súvisiacimi s COVID - 19 a stanovisko HK. 

  9. Zámena pozemku parcelné číslo 139/2 (vlastník obec) za pozemok parcelné číslo 141/8  

      v k. ú. obce Lipník (vlastníci Jozef a Vilma Matiaškoví) 

10. Kúpa pozemkov pod cestami ( p. Bullová -  parcelné čísla 1954/11, 1954/9, 1954/10 a 

                                                       JUDr.  Ľahká – parcelné číslo 1953/6). 

11. Rôzne 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia OZ: 

           Zasadnutie OZ v Lipníku otvoril a prítomných (podľa priloženej prezenčnej listiny) privítal 

zástupca starostu obce Ing. Ján Šovčík. Starosta obce Ing. Peter Mikuško a poslanci obecného 

zastupiteľstva Ján Mikuško a Ing. Stanislava Líšková sa ospravedlnili za neúčasť na zasadnutí zo 

zdravotných dôvodov. Zástupca starostu obce skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných 

s programom 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva a tým im ho dal na schválenie.  

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice: 

          Zástupca starostu obce Ing. Ján Šovčík navrhol za overovateľov zápisnice z piateho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.10.2020 Ing. Ľudovíta Vojtka a Pavla 

Boboka.                                      

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a odpovede na dopyty 

poslancov: 

          Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich zasadnutia vypracoval  

starosta obce a predniesol zástupca starostu obce. V nej vyhodnotil uznesenia ako sa priebežne plnia 

a ktoré zostávajú v plnení. 

Poslanci Správu o plnení uznesení vzali na vedomie, je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie                                  za: 3                            proti: 0                             zdržal sa: 0 

 

 

 



 

 

 4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Lipník  č. 47 za školský rok 2019/2020: 

        Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Lipníku vypracovala riaditeľka Materskej školy p. Martina Šimková. 

Správu poslancom prečítala p. Chmelová, nakoľko sa p. Šimková z rodinných dôvodov 

ospravedlnila za neúčasť na zasadnutí. V správe boli uvedené základné údaje o Materskej škole ako 

je počet detí v MŠ, personál MŠ, rôzne aktivity, ktoré vykonávali s deťmi počas školského roku 

2019/2020. Ďalej tam boli uvedené priority, ktorým sa budú pedagogickí zamestnanci venovať 

v ďalšom školskom roku. Zástupca starostu dal túto správu poslancom na schválenie. 

Je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie:                                    za: 3                          proti: 0                   zdržal sa: 0 

 

  5. Správa nezávislého audítora za rok 2019 – informácia: 

       Informáciu o správe nezávislého audítora za rok 2019 pre obec Lipník vypracovala Ing. Milena 

Korcová, nezávislá audítorka, Žiar nad Hronom.  V správe uviedla, že účtovná jednotka – obec 

Lipník konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Správa predniesla poslancom p. Chmelová, je prílohou zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie. 

Hlasovanie:                                    za: 3                          proti: 0                   zdržal sa: 0 

 

6. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Lipník k 30.09.2020: 

         Zapisovateľka obecného zastupiteľstva Viera Chmelová informovala poslancov o hospodárení 

obce, o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.09.2020. V správe boli uvedené percentuálne plnenie 

jednotlivých položiek rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti. Poslanci mali uvedený materiál 

k nahliadnutiu. Pripomienky z ich strany neboli. 

Poslanci správu vzali na vedomie. 

Správa o hospodárení a plnení rozpočtu k 30.09.2020 vo forme tabuľky je prílohou zápisnice. 

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

7. Správa o stave finančných prostriedkov k 12.10.2020, pohľadávky a záväzky: 

          V správe bol uvedený stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladnici 

k 12.10.2020, tento stav predstavuje: 

- ZBU                                                   29 262,59 Eur 

- pokladnica (261)                                  1 315,91 Eur 

- potravinový                                             925,08 Eur 

- SF                                                            546,30 Eur 

- RF                                                         6 167,79 Eur 

- fond opráv a údržby (7b.j.)                 14 719,36 Eur 

- termínovaný účet (zábezpeky)              6 855,00 Eur 

- grantový účet (požiarna zbrojnica)     11 264,06 Eur 

- stav pohľadávok a záväzkov :       - pohľadávky           683,92 Eur  

                                                         - záväzky                     0,00 Eur (faktúry) 

Úvery (sú konkrétne uvedené v správe o stave fin. prostriedkov) 

Správu vypracovala p. Chmelová. 

Správa je prílohou zápisnice a poslanci ju vzali na vedomie.  

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

8. Pomoc obciam  z MF SR na bezúročný úver vo výške výpadku na podielových daniach  

    spôsobeného opatreniami súvisiacimi s COVID - 19 a stanovisko HK: 

           Ministerstvo financií SR  uznesením vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 vyhlásilo pomoc 

obciam na bezúročný úver vo výške výpadku na podielových daniach spôsobeného opatreniami 

súvisiacimi s COVID-19. Pre obec Lipník tento výpadok financií predstavuje sumu 10 279,00 Eur. 

Jedná sa o bezúročnú pôžičku, ktorá sa bude splácať v štyroch ročných splátkach.  Prvá splátka by 

mala byť v roku 2024 a posledná v roku 2027. V prípade schválenia je potrebné podať žiadosť 

o túto bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na MF SR do 30.10.2020. 

Prostriedky by obec použila na úhradu mzdových nákladov. 

 

 



 

 

 Kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik preveril dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania – návratnú finančnú výpomoc a skonštatoval, že sú splnené zákonné podmienky 

uvedené v §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov, pretože do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky 

z návratných zdrojov financovania prijatých na realizáciu programov SR (ŠFRB). Vzhľadom 

k tomu odporučil schváliť túto bezúročnú pôžičku.  

Poslanci túto pôžičku schválili v celkovej sume. 

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

9. Zámena pozemku parcelné číslo 139/2 (vlastník obec) za pozemok parcelné číslo 141/8  

    v k. ú. obce Lipník (vlastníci Jozef a Vilma Matiaškoví): 

         Na predchádzajúcom zasadnutí OZ v Lipníku bola predložená žiadosť o zámenu pozemkov 

parcelné č. 139/2 vo výmere 26 m2 v k. ú. obce Lipník vo vlastníctve obce za pozemok č. 141/8  

vo výmere 25 m2 v k. ú. obce Lipník vo vlastníctve pána Jozefa Matiašku a manželky Vilmy, ktoré 

vznikli geometrickým plánom č. 23/2020.  Pri geodetickom zameraní oplotenia pozemku sa zistilo, 

že na parcele, ktorej sú vlastníci je vybudovaná cesta s inžinierskymi sieťami a oni majú prihradenú 

predzáhradku vo vlastníctve obce, ktorú už niekoľko rokov užívajú. Na Geometrickom pláne je 

zakreslená skutočnosť kto a koľko užíva. Poslanci schválili zámer zámeny týchto pozemkov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 Dnes poslanci schválili zámenu týchto pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je 

skutočnosť, že pozemok parc. č. 139/2 v k. ú. obce Lipník je v bezprostrednej blízkosti pozemku 

parc. č. 141/2 v k. ú. obce Lipník, ktorého vlastníkmi sú Jozef a Vilma Matiaškoví, Lipník 95.  

Rozdiel, ktorý vznikol pri zámene pozemkov predstavuje 1 m2, za ktorý manželia Matiaškoví 

doplatia obci 10,50 Eur. 

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

10. Kúpa pozemkov pod cestami ( p. Bullová -  parcelné čísla 1954/11, 1954/9, 1954/10 a 

      JUDr.  Ľahká – parcelné číslo 1953/6): 

        Ohľadom vysporiadania pozemkov pod cestami sme oslovili p. Bullovú, M. Hodžu 414/14, 

Prievidza  (pozemky parc. č. 1954/9,10 a11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 157 

m2) a JUDr. Janu Ľahkú, Lipník 107 (pozemok parc. č. 1853/6 – orná pôda o výmere 38m2) na 

základe vypracovaného GP č. 24/2020 vyhotoviteľom ANSADAR, s.r.o., Považská Bystrica  zo 

dňa 22.9.2020.  Pozemky sa dlhodobo využívajú ako miestna komunikácia a vlastníčky súhlasili 

s ich vysporiadaním. 

Poslanci schválili kúpu pozemkov parc.č. 1954/9,10 a 11 v k. ú. obce Lipník  za kúpnu cenu 10,50 

Eur/1 m2, čo predstavuje celkom 1 648,50 Eur od p. Bullovej a parc. č. 1953/6 v k. ú. obce Lipník 

za kúpnu cenu 10,50 Eur/1m2, čo predstavuje celkom 399,00 Eur od JUDr. Ľahkej. 

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

          

11. Rôzne:  

        Obec v súvislosti vysporiadania pozemkov pod cestami v obci Lipník oslovila aj p. Antona 

Dubského, Lipník 114. Jedná sa o pozemok parc. č. 544/3 v k. ú. obce Lipník - orná pôda o výmere 

15 m2. Uvedený pozemok je vo vlastníctve Antona a Libuše Dubských, je dlhodobo užívaný ako 

miestna komunikácia a vlastníci súhlasili s jeho vysporiadaním. 

Poslanci schválili kúpu tohto pozemku za cenu 10,50 Eur/1 m2, čo predstavuje celkom 157,50 Eur. 

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

       Michal Ťažiar ml., Veľká Čausa    , 971 01 ponúka na predaj rodinný dom súpisné číslo 35 

spolu s pozemkami parc. č. 35 o výmere 280 m2 – zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 36 

o výmere 184 m2 - záhrada v k. ú. obce Lipník. Starosta spolu s poslancami zvažovali možnosť tejto 

kúpy pre obec. Bolo by to výhodné z hľadiska úložného priestoru pre rôznu obecnú mechaniku. 

Starosta sa s p. Ťažiarom aj stretol a navrhol takúto možnosť, ktorá sa obom pozdávala. Po 

dôslednom zvážení a možnosti použitia aj predschváleného  (municipálneho) úveru vo výške 

5 000,00 Eur sa poslanci rozhodli schváliť zámer kúpy tejto nehnuteľnosti za kúpnu cenu 35 000,00 

Eur a predložiť ho p. Ťažiarovi. 

Hlasovanie                                 za: 3                              proti: 0                           zdržal sa: 0 

 



 

 

        Asfaltové ihrisko – obec má podanú žiadosť o NFP  v maximálnej výške finančného príspevku 

25 000,00 Eur, ktorá sa vyhodnocuje a začiatok realizácie je naplánovaný podľa schváleného 

príspevku na budúci rok. Keďže náklady sú 29 543,35 Eur, ostatok vo výške 4 543,35 Eur bude 

obec hradiť z vlastných zdrojov. 

 

          Detské ihrisko oproti domu č. 100 – zatiaľ boli osadené 3 prvky – kolotoč, strunová hojdačka 

a váhadlová hojdačka. Šmýkaľa s dvoma závesnými hojdačkami je zatiaľ zložená v sále kultúrneho 

domu. Potrebujú sem dostať 4,6 m dlhé horné rahno, ktoré sa im nezmestilo do dodávky. 

Po dokončení bude obec platiť sumu 5 996,64 Eur. 

 

          Prekrytie kanalizácie –  a úpravu vjazdov k rodinným domom ( súpisné čísla 167 – 185) by 

sme mali stihnúť ešte v tomto roku. Je objednané a po ukončení verejného obstarávania sa bude 

realizovať firmou STAVIS - Prievidza, spol. s r.o. v celkovej cene 11 238,82 Eur s DPH. 

 

          Kvetoslava Mašlonková – obec ku dňu 07.10.2020  rozviazala pracovný pomer s p. 

Kvetoslavou Mašlonkovou, Chrenovec – Brusno č. 436, 972 32 dohodou podľa § 60 Zákonníka 

práce. Podľa ZP má nárok na odstupné podľa § 76 odst. 2 písm. e) vo výške päťmesačného 

priemerného platu a na nevyčerpanú dovolenku z roku 2019 po krátení v zmysle ZP. Obec jej to 

vyplatí vo výplatnom termíne v mesiaci november 2020. Spolu s odvodmi do sociálnej a zdravotnej 

poisťovne sme to vyčíslili na cca 5 000,00 Eur. 

 

12. Diskusia: 

         Pri každom z uvedených bodov sa diskutovalo k jednotlivým témam, ktoré boli podané zo 

strany zástupcu starostu a  prítomnými poslancami.       

Poslane Ing. Ľudovít Vojtko dal návrh, že by bolo dobré dať vypracovať projekt na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie v obci. 

 

13.  Záver:        
       Na záver obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce Ing. Ján Šovčík poďakoval prítomným  

za účasť. 

 

 

 

Zapísala:   Viera Chmelová    

      

 

Zápisnicu overili: 

Pavol Bobok                                ................................. 

 

Ing. Ľudovít Vojtko                     .................................  

    

 

    

                                                                                                              Ing. Peter Mikuško 

                                                                                                                  starosta obce  

 

 

 

 

 

V Lipníku dňa 12.10.2020        

 

 
 


