Z á p i s n i c a
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 16. mája 2008
-----------------------------------------------------------------------------------Program: 1) Organizačné záležitostí + kontrola uznesení
2) Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2008 - informácia
3) Úpravy rozpočtu obce – zabezpečenie finančnej spoluúčasti
k získaným dotáciám
4) Rôzne
5) Diskusia
6) Návrh na uznesenie
7) Záver

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

R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné, účasť poslancov na zasadnutí je 100 %-ná. 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: Ing. Viera Mamrillová a Ján Bočkaj. Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ – Mária Palubová.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Ing. Peter Labant,
Mgr. Juraj Berila a Marián Bočkaj.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že bod B1) sa bude plniť priebežne; k bodu B4) uviedol, že obec písomne požiadala Gréckokatolícku cirkev Veľký Lipník o odpredaj parcely č. 950/1 a dielov z parciel č. 952/1, 951/1 a 950/2 za účelom výstavby Domu smútku, ale písomné
vyjadrenie ešte obec nemá, zatiaľ len telefonický prísľub; ostatné body uznesenia sú
splnené.
K bodu č. 2
Plnenie rozpočtu za rok 2007 bolo na predchádzajúcom zasadnutí OZ prejednávané
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a vzaté na vedomie. Z dôvodu, že doposiaľ nebol vykonaný audit, plnenie rozpočtu
za rok 2007 na dnešnom zasadnutí nemôže byť schválené, uviedol starosta obce. Ďalej
starosta obce informatívne oboznámil prítomných s plnením rozpočtu za 1. štvrťrok 2008
a uviedol, že rozpočet sa plní priebežne bez väčších výkyvov. V 1. štvrťroku 2008
boli dosiahnuté príjmy vo výške 5 380 832,- Sk , t. j. plnenie na 35 % a výdavky boli
čerpané vo výške 1 337 184,- Sk, t. j. čerpanie na 21,63 %.
K bodu č. 3
Boli sme úspešní so žiadosťami o dotáciu z Environmentálneho fondu pri Ministerstve životného prostredia SR a obci bola schválená dotáciu na “Rekonštrukciu vykurovania ZŠ Veľký Lipník” vo výške 4 mil. Sk a “ČOV a kanalizácia I. etapa” vo
výške 4,2 mil. Sk. Podmienkou čerpania dotácií je finančná spoluúčasť a to zabezpečenie minimálne 5 % nákladov z iných zdrojov, konkrétne sa jedná o čiastku 200 tis.
a 210 tis. Sk a pre nás je to možné len z rozpočtu obce, uviedol starosta obce.
Ďalej zdôraznil, že v kapitálovom rozpočte sa na rok 2008 počítalo s Rekonštrukciou
MŠ a ŠJ. Aby sa vyhovelo požiadavkám Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
treba k budove MŠ a ŠJ urobiť ešte prístavbu - rozšírenie kuchyne (z boku od p. Labovskej) a túto prístavbu musí obec financovať z vlastných prostriedkov. Ďalšie finančné prostriedky boli rozpočtované na prípravu dokumentácie Domu smútku. Po vysporiadaní pozemku pod Dom smútku a to kúpou od Gréckokatolíckej cirkvi by sa s
prácami mohlo započať ešte tohto roku. Finančné prostriedky vo výške 350 tis. Sk
plánované na prípravnú a projektovú dokumentáciu použiť na finančnú spoluúčasť a
výdavky na stavebný dozor, navrhol starosta obce.
K bodu č. 4
V tomto bode starosta obce podal následovné informácie:
a) obecné cintoríny sú už majetkoprávne vysporiadané, obec ich už má zapísané na
liste vlastníctva. Obec už musí vypracovať zoznamy nebohých, pochovaných na cintorínoch a uzatvarať nájomné zmluvy na hrobové miesta, aj keď poplatok za hrobové
miesto je zatiaľ nulový. Uviedol, že našiel ponuky programov na vedenie tejto evidencie a najvýhodnejšia sa mu zdá ponuka od firmy TOPSET Stupava a navrhol
tento program zakúpiť.
b) do sály kultúrneho domu boli pred 2 rokmi zakúpené pochromované stoličky,
zdá sa, že sú praktickejšie a výhodnejšie ako drevené a navrhol sálu KD dovybaviť
zakúpením ďalších stoličiek, nakoľko drevené stoličky nachádzajúce sa v sále KD sú
už v zlom stave.
c) oboznámil poslancov s urgenciou na žiadosť obyvateľky obce V. Lipník Marty
Labantovej č. 135. Uvedená obyvateľka obce v roku 2007 žiadala obecné zastupiteľstvo
o doriešenie pretekania povrchovej vody z nehnuteľností nachádzajúcich sa za jej pozemkom. Starosta obce uviedol, že bol to prešetriť ešte v roku 2007 a zistil, že cez
dvor Marty Labantovej je položená drenáž a voda aj z ostatných nehnuteľností preteká
jej dvorom už oddávna. Menovaná žiada, aby táto voda bola stiahnutá do rigolu za
jej pozemkom a aby pretekala ulicou vedľa jej pozemku.
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d) začiatkom mája 2008 bolo vykonané vyúčtovanie záloh nájomného a služieb
spojených s užívaním priestorov na OZS Veľký Lipník. Všeobecný lekár pre
dospelých MUDr. František Kratka má najväčší nedoplatok a požiadal, aby všetky
spádajúce obce
mu prispeli na činnosť a nedoplatok za ňho vyrovnali.
K bodu č. 5
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Marián Bočkaj navrhol neinkasovať poplatok za hrobové miesta, pretože už teraz
sú problémy s kopaním hrobov, ktoré zabezpečujú príbuzní. Ďalej uviedol, že občania
obce majú pripomienky k vybaveniu kuchyne v KD - je málo hrncov, príbory sú nepraktické.
2) Ing. Viera Mamrillová sa informovala ohľadom ukončenia výstavby miestnej komunikácie k domu č. 112 a ohľadom poplatkov za hrobové miesta, či poplatok sa
bude vyberať aj za miesto zatiaľ rezervované.
3) Ján Bočkaj navrhol, aby MUDr. František Kratka doložil podklady koľko má
pacientov a potom sa rozhodne, či mu obec prispeje na jeho činnosť.
4) Milan Čarnota k žiadosti obyvateľky obce Marty Labantovej č. 135 uviedol, že
prečo to má riešiť obecné zastupiteľstvo, keď tento stav pretekania vody cez jej pozemok je už oddávna.
5) Ing. Peter Labant navrhol, aby Obec požiadala firmu TERATON (nástupcu EKO
farmy) o odkúpenie cesty smerom na Poľnohospodárske družstvo V. Lipník a aby túto
dala opraviť, pretože cesta je už vo veľmi zlom stave, na jej opravu prispeje aj Poľnohospodárske družstvo.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ostatní poslanci. Starosta obce
zodpovedal na všetky vznesené dotazy a pripomienky a diskusiu ukončil.
K bodu č. 6
Ing. Peter Labant - predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, oboznámil ich s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

