R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na tomto zasadnutí a konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné – účasť poslancov na zasadnutí je 100 % - ná.
Oboznámil poslancov s navrhovaným programom, požiadal ich o jeho doplnenie prípadne
pozmenenie a tak bol program prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Viera Mamrillová a Ján Bočkaj. Zapisovateľkou je Mária Palubová – pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Mgr. Juraj Berila,
Marián Bočkaj a Michal Jedinák.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia boli splnené.
K bodu č. 2
Spolu s pozvánkou bol poslancom OZ zaslaný aj pracovný materiál - predbežná
správa
o hospodárení obce za rok 2006. Začal sa tým proces zostavovania účtovnej závierky vypracovania výročnej správy a spracovania záverečného účtu obce za rok 2006. Po
dnešnom prerokovaní bude návrh záverečného účtu predložený na verejnú diskusiu a to
vyvesením na úradnej tabuli, ďalej by mal k nemu vypracovať odborné stanovisko
hlavný kontrolór obce, avšak k dnešnému dňu obec hlavného kontrolóra nemá. Návrh
záverečného účtu spolu so vznesenými pripomienkami bude predložený na schválenie
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a podľa zákona o rozpočtových pravidlách by to malo byť do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roku. Do jedného roka
od skončenia účtovného obdobia musí účtovnú závierku ešte overiť externý auditor,
uviedol starosta obce.
Ďalej uviedol, že obec v roku 2006 sa riadila schváleným rozpočtom, ktorý bol v
priebehu roka 2006 upravovaný. Rozpočet obce, včetne rozpočtu ZŠ s MŠ bol v roku
2006 plnený následovne: rozpočtované príjmy v celkovej sume 13 831 000,- Sk boli dosiahnuté vo výške 15 066 867,81 Sk (z toho transfer pre školstvo vo výške 5 820 000,- Sk)
a rozpočtované výdavky 13 831 000,- Sk boli čerpané vo výške 14 739 301,87 Sk ( z toho
výdavky na školstvo činia 8 020 069,- Sk).
K bodu č. 3
Starosta obce podal informáciu o poskytnutých dotáciach z rozpočtu obce a uviedol,
že v zmysle platného VZN č. 39/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce boli
v roku 2006 poskytnuté tieto dotácie:
- 50 000,- Sk - Telovýchovná jednota Družstevník – futbalový oddiel Veľký Lipník
- 15 000,- Sk - ZO Dobrovoľného hasičského zbovu Veľký Lipník
- 50 000,- Sk - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľký Lipník

- 2 Dotácie boli poskytnuté na základe uzavretej zmluvy, po schválení v obecnom zastupiteľstve. Poberatelia dotácii vyčerpali celé pridelené sumy a predložili obci zúčtovanie
v stanovenom termíne, t. j. do 28. 2. 2007. Zúčtovanie v minulom roku kontroloval
obecný kontrolor. Dotácie podľa predloženého vyúčtovania boli použité na určený účel.
Starosta obce ďalej uviedol, že TJ Družstevník a DHZ požiadali o dotáciu aj na rok
2007. Schválený rozpočet obce na rok 2007 obsahuje aj výdavok na bežný transfer
pre ZO DHZ vo výške 15.000,- Sk a pre TJ Družstevník vo výške 55.000,- Sk, preto
starosta obce navrhol odsúhlasiť dotácie v navrhovanej výške a požiadal poslancov o
ich vyjadrenie.
K bodu č. 4
Od roku 2002 pracovala firma EKOLAND, s. r. o., Prešov na objednávke obstaravateľa – Združenie cestovného ruchu Zamagurie na zákazke “Územný plán obcí mikroregiónu Zamagurie”. Na vypracovanie tejto zákazky prispela Obec čiastokou 18,- Sk na
obyvateľa, uviedol starosta obce. Vypracovaný územ. plán vychádza z regulatívov ÚP
VÚC Prešov a podkladov získaných z jednotlivých obcí. Za našu obec sú tam
podklady
totožné z vtedy vypracovávaným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
na ktorom pracovala miestna prac. skupina. Starosta obce navrhol uvedený územný plán
odsúhlasiť. Ďalej zdôraznil, že v uvedenom územnom pláne nie sú zahrnuté zámery,
ktoré majú podnikatelia v súčastnosti a preto aj firma RABŠTIN má problémy so zámerom “Reštauračné zariadenie Lesnícke sedlo Veľký Lipník”, pretože k zámeru potrebuje územný plán zóny. Starosta obce navrhol osobitne odsúhlasiť zámer firmy Rabštin,
čím by sa mohlo pomôcť prelomiť povinnosť vypracovávať prerealizáciu tohto zámeru
územného plánu zóny; k zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky a občania obce
ho podporujú.
K bodu č. 5
a) Obec, ako zriaďovateľ, má povinnosť mať v Rade ZŠ s MŠ 2 zástupcov, z toho
aspoň 1 poslanec OZ. V minulom volebnom období bola za členku rady schválená Mária
Lipnická. Z dôvodu, že táto v tomto volebnom období už nie je poslankyňou OZ, starosta obce požiadal poslancov o predloženie návrhov na člena Rady ZŠ s MŠ.
b) K ošetreniu líp pri budove JEDNOTY v obci starosta uviedol, že oslovená firma
M-Market Lučenec oznamila, že už nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa uvedené
lipy nachádzajú.
c) Počet detí v Materskej škole sa zredukoval, riaditeľstvo ZŠ s MŠ vydalo rodičom
rozhodnutie o dočasnom vyradení detí. Starosta obce zdôraznil, že okrem toho ešte v
Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ je zákaz vydavania obedov do prepravných nádob. Týka
sa to aj dôchodcov, ktorí nemajú inú možnosť stravovania, a preto je potrebné tento
problém riešiť.

- 3 K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Ing. Viera Mamrillová sa informovala ohľadom financovania obedov pre dôchodcov, či im obec prispieva na obedy a akou čiastkou, či nie je možné znova zriadiť
vyvarovňu v reštaurácií Tri koruny. Navrhla, aby v školskej jedálni vydavali obedy len
prestarlým dôchodcom, ktorí si nemôžu zabezpečiť stravu sami. Ďalej sa informovala
ohľadom hlavného kontrolóra obce - aké podmienky musí uchádzač o túto funkciu
splňať. Okrem toho sa informovala ohľadom zasadnutia komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Veľký Lipník, ktorej je členom.
2) Michal Jedinák uviedol, že on ako opravár kuchynských elektrospotrebičov často
navštevuje školské jedálne a v niektorých školských kuchyňach pracujú v horších podmienkach a obedy do prepravných nádob vydávajú.
3) Marián Bočkaj podotkol, že v školskej jedálni je pre stravníkov stanovené časové
rozpätie a či deti navštevujúce MŠ, prípadne detí z nižších ročníkov ZŠ sa stačia za
túto dobu naobedovať.
4) Starosta obce reagoval na dotaz p. Ing. V. Mamrillovej a uviedol, že zasadnutie
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Veľký Lipník zvoláva predseda komisie. Keďže komisia zatiaľ predsedu nemá, požiadal poslancov o predloženie ich návrhu a zvolenie predsedu. Za predsedu komisie bol zvolený
Mgr. Juraj Berila s počtom hlasov 5 a 2 poslanci sa hlasovania zdržali (Milan Čarnota
a Mgr. Juraj Berila).
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ďalší poslanci. Starosta obce zodpovedal na všetky vznesené dotazy , návrhy a pripomienky a diskusiu ukončil.
K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie - Mgr. Juraj Berila predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zároveň ich oboznámil s dátumom
najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

