Zápisnica
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 25. apríla 2014
PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Ján Bočkaj
Mgr. Milan Čarnota
Vasil Labovský
Jaroslav Hrebík
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Ing. Vladimír Gvozdiak - ospravedlnený
Mgr. Juraj Berila - ospravedlnený
PROGRAM:
1) Otvorenie – schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
2) Vyhodnotenia plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3) Vypočutie prítomných občanov obce
4) Záverečný účet obce Veľký Lipník za rok 2013 - zverejnenie
5) Úpravy rozpočtu obce na rok 2014
6) Hlavný kontrolór – určenie podmienok a vyhlásenie voľby
7) Rôzne: a) žiadosti /návrhy/ na kúpu nehnuteľnosti
b) Smernica Obce k verejnému obstarávaniu
c) informácie starostu obce /podanie oznámenia funkcií o pripomienkach ku
knihe o obci, voľby do EP, .../
8) Interpelácie poslancov
9) Uznesenie
10) Záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril a viedol
starosta obce, ktorý privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval, že z celkového počtu
7 poslancov je prítomných 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania
schopné.
Následne starosta predložil program rokovania OZ.
Návrh programu bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení poslanci: Ján Bočkaj
Jaroslav Hrebík
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Milan Čarnota
Vasil Labovský
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Vyhodnotenie vykonal starosta obce ústne.
Obsah vystúpenia:
Uznesenia č. 27/2013 až 32/2013 prijaté na poslednom 16. riadnom zasadnutí OZ sú
splnené; žiadaná príprava vyhlásenia volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Veľký
Lipník je zaradená ako samostatný bod na dnešné 17. riadne zasadnutie.
Na záver uviedol, že ako starosta obce nemá vedomosť o platnom a nesplnenom uznesení
OZ.
Diskusia: OZ berie na vedomie: Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu č. 4 Záverečný účet obce Veľký Lipník za rok 2013 - zverejnenie
Návrh záverečného účtu obce Veľký Lipník za rok 2013 predniesol starosta obce
/písomný materiál/, pričom uviedol:
- návrh nadväzuje na už zverejnené vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2013, stručne
predstavil návrh záverečného účtu obce za rok 2013, proces by mal pokračovať vykonaním
auditu hospodárenia obce za rok 2013 a končiť schválením záverečného účtu obecným
zastupiteľstvom v zákonnom termíne do 30. 6. 2014.
Prednesený návrh záverečného účtu bude zverejnený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce.
Diskusia: OZ vzalo na vedomie: Návrh Záverečného účtu obce Veľký Lipník za rok 2013
/Uznesenie č. 33/2014, bod 1/
HLASOVANIE:
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prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 5 Úpravy rozpočtu obce na rok 2014
Starosta predniesol návrh úprav rozpočtu obce na rok 2014 /materiál v písomnej podobe/
a to Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 (prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
o 16 913.- Eur, z toho ZŠ s MŠ 13 113.- Eur) a Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 (presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v celkovej výške 19 000.- Eur)
Diskusia: OZ schvaľuje:
1) Zmeny rozpočtu obce na rok 2014
a) rozpočtovým opatrením č. 1/2014 – prekročenie výdavkov v celkovej výške
o 16 913.- Eur pri dosiahnutí vyšších príjmov v rovnakej výške 16 913.- Eur
b) rozpočtovým opatrením č. 2/2014 – presun rozpočtových prostriedkov v celkovej
výške 19 000.- Eur v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky /Uznesenie č. 34/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6 Hlavný kontrolór – určenie podmienok a vyhlásenie voľby
Na základe Uznesenia č. 32/2014 z predchádzajúceho zasadnutia OZ pripravil starosta
obce návrh „Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Veľký Lipník“.
Pred prednesením tohto návrhu starosta obce oboznámil poslancov s upozornením
prokurátora Okresnej prokuratúry v Starej Ľubovni sp. zn. Pd 6/14/7710-6, ktoré bolo obci
doručené 13. 3. 2014 a týka sa skutočnosti, že obec nemá obsadenú funkciu hlavného
kontrolóra. Z dôvodu posunu pôvodného termínu zasadnutia OZ /nemoc starostu/ nebolo toto
upozornenie prerokované v určenej lehote 30 dní.
Starosta navrhol aby obecné zastupiteľstvo zobralo predmetné uznesenie na vedomie.
Potom starosta obce predniesol návrh vyhlásenia volieb na pozíciu hlavného kontrolóra
Obce Veľký Lipník, ktorý obsahoval nasledovné:
- potreba určenia výšky pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce (návrh: 15%)
- náležitosti písomnej prihlášky do volieb
- kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
- termín odovzdania písomnej prihlášky (návrh: 12. jún 2014) na otváranie obálok
a kontrolu obsahu podaných návrhov budú prizvaní aspoň traja poslanci OZ
- potreba vyhlásenia volieb (návrh: 27. jún 2014 na plánovanom zasadnutí OZ), voľby
budú v zmysle rokovaného poriadku s možnosťou prezentácie jednotlivých
kandidátov
Diskusia: 3

OZ berie na vedomie: Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Starej Ľubovni
sp. zn. Pd 6/14/7710-6, doručené 13. 3. 2014 vo veci
neobsadenia funkcie hlavného kontrolóra obce
/Uznesenie č. 33/2014, bod 2/
OZ určuje:
a) Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník vo výške 15%
b) Náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
- štruktúrovaný profesijný životopis
- fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri voľbe kandidát preukáže
originál tohto dokladu)
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v platnom znení, za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku
Termín odovzdania písomnej prihlášky: 12. jún 2014 /Uznesenie č. 35/2014/
OZ vyhlasuje: voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník na deň 27. jún 2014
/Uznesenie č. 36/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7 Rôzne
a) Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – návrh Pavla Fodora
Starosta obce predniesol písomnú žiadosť Pavla Fodora, Veľký Lipník 212 o odkúpenie
parcely C-KN č. 997 o výmere 201 m², vedenej ako zastavané plochy v k. ú. Veľký Lipník.
Záujmový pozemok chce získať do svojho výlučného vlastníctva z dôvodu vytvorenia
primeraného priestoru /prístupu/ na užívanie svojho rodinného domu súp. č. 212.
Žiadosť bola doložená fotodokumentáciou súčasného stavu predmetného pozemku.
Vo svojom komentári starosta uviedol, že pri užívaní dotknutého pozemku dochádza
k sporom medzi najbližšími susedmi tohto pozemku.
Spor spočíva v znečisťovaní a zneprejazdňovaní pozemku posypovým materiálom
z hlavnej cesty jednou stranou a odstraňovaní a vymetaní tohto materiálu druhou stranou.
Ďalej starosta oboznámil poslancov OZ s poslednou výzvou obce na Zachovanie pokojného
stavu užívania účelovej komunikácie /z 5. 3. 2014/, ako aj z reakciou – vyjadrením
oslovených: Pavla Fodora, Veľký Lipník č. 212 a Márie Kušnirakovej, Veľký Lipník č. 212.
Diskusia:
Vo všeobecnej rozprave sa poslanci OZ zhodli na nasledovných skutočnostiach:
predmetný pozemok už neslúži pôvodnému účelu /účelová komunikácia/, nakoľko už
neexistujú staré poľnohospodárske budovy pri potoku, pre svoju šírku /v najužšom mieste 217
cm/ je neprejazdný pre motorové vozidlo, každý rodinný dom v blízkom okolí má
zabezpečený prístup k miestnemu potoku cez ním užívaný pozemok.
Na základe týchto skutočnosti zároveň vyjadrili súhlas s realizáciou majetkoprávneho
vysporiadania parcely C-KN č. 997 a prípravou jej predaja žiadateľovi Pavlovi Fodorovi, ako
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prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko funkčne prislúcha k pozemku žiadateľa
a samostatne nie je využiteľná.
Starosta obce v diskusii navrhol riešiť pri majetkoprávnom vysporiadaní tejto parcely aj
vlastníctvo okapov stavieb p. Márie Kušnirákovej samostatnými parcelami, ktoré nebudú
predmetom predaja.
OZ vzalo na vedomie:
Návrh – žiadosť Pavla Fodora, Veľký Lipník č. 212 o kúpu nehnuteľnosti (parcely
C-KN č. 997) /Uznesenie č. 33/2014, bod 5/
Vyjadrenie Márie Kušnirákovej, Veľký Lipník č. 211 k výzve na zachovanie pokojného
stavu užívania účelovej komunikácie na parcele C-KN č. 997
/Uznesenie č. 33/2014, bod 6/
OZ schvaľuje:
realizáciu majetkoprávneho vysporiadania parcely C-KN č. 997 o výmere 201 m², ako
príprava na jej predaj z dôvodu, že už neslúži jej pôvodnému účelu /účelová
komunikácia/ a jej predaj nie je v rozpore so záujmami a potrebami obce
/Uznesenie č. 38/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ján Morávek
Starosta obce predniesol písomnú žiadosť Jána Morávka, Veľký Lipník č. 44
o odkúpenie časti školskej záhrady – pás o šírke cca 5 m po celej dĺžke jeho pozemku, za
účelom skladovania paliva a pestovania poľnohospodárskych plodín.
Vo svojom komentári starosta obce uviedol, že predmetný pozemok je vo vlastníctve
Obce, ale v správe ZŠ s MŠ Veľký Lipník, preto vyzval žiadateľa na doloženie vyjadrenia ZŠ
s MŠ Veľký Lipník k jeho žiadosti. Keďže takéto vyjadrenie nie je k žiadosti priložené,
navrhol starosta obce, aby zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie a zaoberalo sa ňou až po
predložení vyjadrenia štatutára ZŠ s MŠ.
Diskusia: OZ berie na vedomie: Žiadosť Jána Morávka, Veľký Lipník č. 44 o odkúpenie
pozemku – časti školskej záhrady
/Uznesenie č. 33/2014, bod 7/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
c) Smernica Obce k verejnému obstarávaniu
Novelizáciou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa súčasná „Smernica č. 1/2011 o postupe pri verejnom obstarávaní
a určovaní finančných limitov pri zadávaní zákaziek v Obci Veľký Lipník z 23. 9. 2011 stala
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neaktuálnou, a tak starosta obce predložil novú vnútornú smernicu k verejnému obstarávaniu
vypracovanú v súlade s aktuálnym znením zákona o verejnom obstarávaní.
Následne starosta oboznámil poslancov so znením smernice a zmenami oproti
pôvodnej.
Diskusia: OZ schvaľuje:
Smernicu verejného obstarávateľa Obce Veľký Lipník k verejnému obstarávaniu
zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. /Uznesenie č. 37/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
d) Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov zastupiteľstva o:
-

-

podaní „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok
2013“ starostom obce na Obecný úrad Veľký Lipník, dňa 31. 3. 2014
vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Veľký Lipník dňa 24. 4. 2014
pripomienkach komisie k návrhu testu publikácie „Veľký Lipník – kultúrne,
duchovné, prírodné a historické dedičstvo 1314 – 2014“

Diskusia: OZ vzalo na vedomie:
- Informáciu starostu obce o tom, že dňa 31. 3. 2014 podal na Obecný úrad
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za r. 2013“
/Uznesenie č. 33/2014, bod 3/
- Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Veľký Lipník zo dňa 24. 4. 2014
/Uznesenie č. 33/2014, bod 4/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 8 Interpelácie poslancov
V tomto bode nevystúpil nikto.
K bodu č. 9 Uznesenie - rekapitulácia
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Člen návrhovej komisie PaedDr. Katarína Špesová predniesla úplne znenie uznesení
č. 33/2014 ÷ 38/2014 prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 10 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 17. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 25. 4. 2014

Overovatelia zápisnice: Ján Bočkaj

.............................................

Jaroslav Hrebík

Zapísala:

.............................................

Gvozdiaková Helena

............................................
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