R o k o v a n i e
Z poverenia starostu obce ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril Mgr. Juraj Berila – bývalý zástupca starostu. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom, ku ktorému
neboli vznesené žiadne pripomienky a tento bol prítomnými poslancami schválený. Požiadal podpredsedničku miestnej volebnej komisie, aby predniesla správu o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy obce.
K bodu č. 1
Mária Gvozdiaková – podpredsednička okrskovej a miestnej volebnej komisie oboznamila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce a to na funkciu
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2
Mgr. Juraj Berila požiadal novozvoleného starostu obce o zloženie sľubu. Novozvolený
starosta obce Ing. Štefan Stempák zložil zákonom predpísaný sľub. Podpredsednička
MVK mu odovzdala osvedčenie o zvolení a Mgr. Juraj Berila mu odovzdal insignie obce.
Novozvolený starosta obce poďakoval Mgr. Jurajovi Berilovi za doterajšie vedenie zasadnutia
a ujal sa svojej funkcie.
Za overovateľov zápisnice starosta obce menoval Milana Čarnotu a Jána Bočkaja.
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ – Máriu Palubovú.
Do návrhovej, volebnej a mandátovej komisie boli schválení: Ing. Peter Labant,
Ing. Viera Mamrillová a Marián Bočkaj.
K bodu č. 3
Starosta obce oboznámil prítomných s povinnosťami a oprávneniami poslancov obecného zastupiteľstva a požiadal novozvolených poslancov o zloženie sľubu. Novozvolení
poslanci zložili do rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub a podpredsednička MVK
im zároveň odovzdala osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.
K bodu č. 4
Starosta obce zhodnotil štvorročnú prácu končiaceho obecného zastupiteľstva . Uviedol, že obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období malo takisto 7 poslancov, zasadlo 19-krát a na zasadnutiach sa riešili aktuálne problémy rozvoja našej obce,
určovali miestne VZN, schvaľovali rozpočty obce, vyhodnocovali hospodárenie obce
a ostatné problémy tykajúce sa života v obci. Zároveň oboznámil prítomných s úlohami
na nadchádzajúce volebné obdobie. Poďakoval bývalým poslancom OZ za spoluprácu
v predchádzajúcom volebnom období, ktorú starosta zhodnotil ako bezproblémovú a
vyjadril presvedčenie, že táto bude aj v tomto volebnom období dobrá.
Starosta obce odovzdal volebnej a mandátovej komisii výsledky volieb do orgánov
samosprávy, ako aj podpísané sľuby starostu obce a poslancov OZ a požiadal o overenie
platnosti mandátov. Prvou úlohou komisie bude riadenie volieb zástupcu starostu, zdôraznil starosta obce.
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K bodu č. 5
Starosta obce podal informáciu o zákonných právach a povinnosiach zástupcu
starostu.
Uviedol, že v zákone sa uvádza – zástupcu starostu navrhuje starosta obce. Starosta obce
využil toto právo a po konzultácii s klubom poslancov za ĽS-HZDS, ktorý má v obecnom zastupiteľstve najviac poslancov, za zástupcu starostu opätovne navrhol Mgr. Juraja
Berilu a požiadal komisiu, aby predniesla svoje návrhy a zároveň navrhla spôsob voľby.
Voľba zástupcu sa na návrh komisie uskutočnila verejným hlasovaním a za zástupcu bol
zvolený Mgr. Juraj Berila; za jeho zvolenie hlasovali 5 poslanci a Mgr. Juraj Berila a
Ing. Viera Mamrillová sa zdržali hlasovania.
K zriadeniu ďalších orgánov obce starosta navrhol: komisie zriaďovať až v prípade
potreby na riešenie konkrétneho problému a obecnú radu vzhľadom na upravený počet
poslancov navrhol nezriaďovať vôbec; požiadal poslancov o prednesenie ich návrhov.
Ďalej zdôraznil, že k 30. 9. 2006 sa hlavný kontrolór obce vzdal svojej funkcie, takže
obec je opäť bez kontrolóra, jeho potreba je daná zákonom a volí ho obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Kroniku obce vedie p. PaedDr. Katarína Špesová.
Obec Veľký Lipník je matričným úradom (aj pre ďalšie 4 susedné obce) a prenesenou kompetenciou je aj vykonávanie civilných obradov uzatvarania manželstva. V zmysle
doterajšej praxe sobášiacim je starosta obce a zástupcom sobášiaceho je zástupca
starostu, uviedol starosta a požiadal poslancov o prednesenie ich návrhov.
K bodu č. 6
Predmetom prvého zasadnutia OZ bývajú aj platové náležitostí volených orgánov
obce. K platovým pomerom s tarosta obce uviedol následovne:
- plat starostu obce je daný zákonom a je súčinom priemerného mesačného zárobku
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu
obyvateľov. OZ môže tento plat zvýšiť alebo schváliť odmenu. Doteraz OZ túto
možnosť nevyužilo a nepovažuje za potrebné túto problematiku riešiť, uviedol
starosta obce,
- zamestnanci obce a členovia orgánov obce sú odmeňovaní v zmysle Pravidiel určovania
platov zamestnancom obce, odmien členom orgánov obce a odmien za práce vykonávané
na základe dohôd, ktoré boli schválené na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
17. 12. 2004 a sú účinné od 1. 1. 2005.
K bodu č. 7
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili prítomní poslanci s rôznymi dotazmi k práci poslanca OZ.
Starosta obce zodpovedal na vznesené dotazy a diskusiu ukončil.
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K bodu č. 8
Ing. Peter Labant – predseda návrhovej, volebnej a mandátovej komisie overil platnosť
mandátov poslancov OZ a starostu obce. Zároveň predniesol návrh na uznesenie a po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 9
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť, poprial poslancom do ich práce veľa elánu a do nového roku poprial všetkým
prítomným veľa zdravia, rodinnej pohody, veľa osobných a pracovných úspechov. Zároveň oboznámil prítomných s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

