UZNESENIE
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník konaného dňa 24. 6. 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A: berie na vedomie
1) vystúpenie občanov obce
a) p. Jána Dudláka, vlastníka rod. domu č. 109 o zlých medziľudských vzťahoch so
susedom Slavomírom Gluchmanom a o prerušení vodovodnej prípojky pre jeho
nehnuteľnosť zo spoločného vodovodu
b) p. Mgr. Marty Labantovej, obyvateľky rod. domu č. 135 o ohrozovaní
a poškodzovaní jej domu častými menšími a väčšími povodňami a vodou
z okolitých polí
2) informáciu starostu obce o aktuálnom stave na stavbe „Fotovoltaická elektráreň Veľký
Lipník“
B: schvaľuje
1) Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Veľký Lipník za rok 2010 bez výhrad
2) Plat starostu obce Veľký Lipník s účinnosťou od 1. 6. 2011:
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. ....... 1 269,- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 25 %
Plat starostu obce Veľký Lipník spolu: 1 586,- Eur
3) Prijatie komunálneho investičného úveru vo výške 30 000,- Eur od OTP Banka
Slovensko a. s., na dokončenie stavby „Dom smútku Veľký Lipník“
4) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník
5) Zámer Anny Šugovej, Veľký Lipník č. 311 – vlastníčky parciel C-KN č.1254/1
a 1274/2 v k. ú. Veľký Lipník – vedených ako trvale trávnaté porasty o výmere 5928
m² a 1500 m², využiť tieto parcely na individuálnu výstavbu rodinných domov
C: určuje
1) Cenu parkovného za parkovanie osobného motorového vozidla vo dvore objektu
Zdravotné stredisko Veľký Lipník č. 34 vo výške:
a) 0,- Eur za rok pre zdravotníkov (lekár, sestra) pracujúcich v objekte
b) minimálne 50,- Eur za rok pre ostatných záujemcov
2) Cenu za reklamy na internetovej stránke obce Veľký Lipník
a) umiestnenie reklamy (názov firmy, logo, kontakt) na hlavnej stránke ......... 100,Eur za rok

b) umiestnenie reklamy (názov firmy, text, kontakt) v časti Podnikateľské
subjekty ....... 10,- Eur za rok
D: žiada starostu obce
1) Ponúknuť vykonanie zemných prác na spoločnej vodovodnej prípojke p. Jánovi
Dudlákovi (za účelom jej opravy) a následne túto možnosť ponúknuť aj Slavomírovi
Gluchmanovi (za účelom napojenia opravenej prípojky Jána Dudláka)
2) Zvolať jednanie zainteresovaných vo vecí ochrany stavieb Mgr. Marty Labantovej pred
zaplavovaním a to výstavbou oporného múru

Vo Veľkom Lipníku dňa 24. 6. 2011

