Z á p i s n i c a
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 12. decembra 2008
------------------------------------------------------------------------------------Program:

Prítomní:

1) Organizačné záležitostí + kontrola uznesení
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.9.2008
a zmeny rozpočtu na rok 2008
3) Určenie miestnych daní a miestneho poplatku
za komunálny odpad na rok 2009
4) Rozpočet obce na rok 2009
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie
8) Záver

Mgr. Juraj Berila, Ján Bočkaj, Ing. Peter Labant, Michal Jedinák, Milan
Čarnota, Ing. Viera Mamrillová

Ospravedlnený: Marián Bočkaj

R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval, že
z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
a zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s navrhovaným programom
a požiadal ich o jeho doplnenie resp. pozmenenie. Keďže k programu neboli vznesené
žiadne pripomienky, program bol prítomnými poslancami schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Milan Čarnota a Michal Jedinák. Zapisovateľkou je Mária Palubová - pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Mgr. Juraj Berila, Ján
Bočkaj a Ing. Peter Labant.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konšatoval, že body prijatého uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu č. 2
Starosta obce vyhodnotil plnenie rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2008 a uviedol,
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že rozpočet sa plní priebežne. Rozpočtované príjmy vo výške 15 355 000,- Sk sú k
uvedenému dátumu plnené nasledovne: na bežnom rozpočte boli príjmy dosiahnuté vo
výške 12 047 913,16 Sk; na kapitálovom rozpočte príjmy činia 3 504 480,- Sk a finančné operácie sú vo výške 1 501 144,- Sk - jedná sa o presun finančných prostriedkov z
roku 2007 určených na opravu strechy ZŠ. K 30. 9. 2008 boli príjmy spolu dosiahnuté
v sume 17 053 537,16 Sk. Rozpočtované výdavky boli za uvedené obdobie čerpané vo
výške 7 265 875,42 Sk; z toho výdavky na bežnom rozpočte sú vo výške 3 666 201,92
Sk a na kapitálovom rozpočte čerpanie je v sume 3 599 673,50 Sk.
Z dôvodu, že obec získala finančné prostriedky – transfér z Environmentálneho fondu na kanalizáciu + ČOV, ďalej z Ministerstva školstva SR boli poskytnuté fin. prostriedky na zateplenie budovy ZŠ a aj výnosy z podielových daní boli vyššie ako bol
rozpočet, starosta obce navrhol úpravu rozpočtu v príjmovej časti a to navýšenie o
+10 840 000,- Sk. Zároveň navrhol o rovnakú sumu upraviť - navýšiť aj rozpočet výdavkov, pretože sa zvýšil transfér na počet žiakov, ďalej boli zvýšené výdavky na vzdelávacie poukazy a dopravné. Okrem toho neboli rozpočtované prostriedky na kompostovisko; pokračovalo sa v prácach na stavbe Šatne TJ.
Ďalej starosta obce zdôraznil, že na zateplenie ZŠ bola poskytnutá dotácia vo výške
700 000,- Sk, ale faktúra za zateplenie činí 780 000,- Sk, preto 80 000,- Sk navrhol
riešiť kapit. transférom z rozpočtu obce.
K bodu č. 3
Miestne dane a miestne poplatky a to daň z nehnuteľností a poplatok za psa starosta
obce navrhol nezvyšovať, prepočítať ich len konverzným kurzom na euro, poplatok za
vývoz TDO navrhol primerane zvýšiť, pretože firma EKOS zabezpečujúca vývoz a likvidáciu TDO poplatok za vývoz jednej kuka nádoby na rok 2009 zvyšila z 58,- Sk na
60,70 Sk. Obec k 30. 9. 2008 poplatky za vývoz TDO zinkasovala vo výške 206 909,Sk, príjmy zo separovaného odpadu činia 10 499,- Sk; výdavky za vývoz TDO a vývoz
separovaného odpadu k uvedenému dátumu sú vo výške 254 608,94 Sk a v roku 2009
pribudnú ešte výdavky na kompostovisko. Obec má každoročne na odpadové
hospodárst-vo pomerne veľké výdavky, pretože dosiahnuté príjmy ani jeden rok
nepokryjú výdavky. Ďalej starosta obce uviedol, že aj v roku 2009 na vývoz TDO
budú 3 vývozné cykly a vývozným dňom bude streda. Okrem toho 6 x v roku sa
uskutoční vývoz separova-ného odpadu – sklo a plasty a 2 x v roku bude vykonaný
zber nebezpečných a veľko-objemových odpadov.
K bodu č. 4
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 bol vypracovaný podľa čerpania z predchádzajúcich rokov, nie sú však rozpočtované žiadne granty, pretože sa zatiaľ nevie či budú
a v akej výške, uviedol starosta obce. Rozpočet obce spolu so ZŠ s MŠ na rok 2009
je vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 16 194 000,- Sk. Zároveň oboznámil
poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2010 a 2011, pretože rozpočet sa má pripravovať na 3 roky, a tento je taktiež vyrovnaný.
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K bodu č. 5
Starosta obce podal informáciu ohľadom podavania žiadosti o dotácie z Eurofondov
a zdôraznil, že tieto sú viazané na určité podmienky - dotácia pre školu je podmienka 200 žiakov, pre zdravotné stredisko zase 5 ambulancii v budove. Obec bude žiadať
o dotáciu z Environmentálneho fondu a to na kanalizáciu + ČOV v obci a okrem toho
sa pripravuje projekt na Modernizáciu a opravu verejného osvetlenia.
K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili títo poslanci:
1) Milan Čarnota vzniesol dotaz k zatepleniu budovy ZŠ a rekonštrukcii ŠJ + MŠ,
či sú práce na týchto akciách už ukončené alebo sa bude ešte pokračovať v roku 2009.
2) Ján Bočkaj sa informoval ohľadom výstavby Domu smútku, či pozemok je už
majetko-právne vysporiadaný a či sa s výstavbou započne v roku 2009.
3) Ing. Viera Mamrillová vzniesla dotaz k návrhu rozpočtu na rok 2009 a k
plneniu
rozpočtu k 30. 9. 2008.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ostatní poslanci. Starosta obce
zodpovedal na všetky vznesené dotazy, pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.
K bodu č. 7
Mgr. Juraj Berila - predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 8
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, za spoluprácu v roku 2008, do nového roku im poprial veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a elánu do ďalšej práce. Zároveň ich oboznamil s pripravovanými športovými turnajmi, ktoré sa pravidelne konajú
27. decembra a 1. januára.

