Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 14. decembra 2012

PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Jaroslav Hrebík
Vasil Labovský
Občania: Anton Šoltys,
Marián Jarembinský
Ján Sykoriak
Lucia Lipnická
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Mgr. Milan Čarnota

- ospravedlnený

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenie prijatých uznesení
3. Vypočutie prítomných občanov obce
4. Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2012
5. Určenie miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2013 (VZN)
6. Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2013 (VZN)
7. Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce (VZN) – vypustený na návrh starostu
7. Rôzne: a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v ZŠ s MŠ za školský rok 2011/2012 – vypustený na návrh starostu
a) Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce (9 m², 22 m²) – doplnený na
návrh starostu
b) Prevádzkový poriadok Domu smútku
c) Postup rekonštrukcie obecného parku v centre obce
d) Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2013 – doplnený na návrh starostu
e) Informácie starostu obce – doplnený na návrh starostu
8. Diskusia
9. Interpelácie poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
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ROKOVANIE
10. 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 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania
schopné (prezenčná listina v prílohe č. 1).
Starosta predniesol návrh programu zasadnutia, pričom v návrhu uvedenom v pozvánke
na zasadnutie a zverejnenom na úradnej tabuli obce navrhol:
- vypustiť bod „Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce na rok 2013“ (presun na ďalšie
zastupiteľstvo v termíne do 30. 4. 2013)
- vypustiť v bode Rôzne: „Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v ZŠ s MŠ za školský rok 2011/2012“ (presun na ďalšie zastupiteľstvo
v termíne do 30. 4. 2013 po jej zverejnení na úradnej tabuli obce)
- doplniť v bode Rôzne: - Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce (zámer predaja
schválený na predchádzajúcom zasadnutí),
- Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2013
- Informácie starostu obce.
Následne starosta vyzval poslancov na doplnenie resp. pozmenenie navrhovaného
programu, čo nikto s prítomných nevyužil, a tak dal starosta hlasovať o návrhu programu so
zapracovaním vyššie uvedených zmien.
Návrh programu bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ján Bočkaj
Vasil Labovský
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: PaedDr. Katarína Špesová
Jaroslav Hrebík
Mgr. Juraj Berila
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení
Plnenie Uznesenia prijatého na minulom 9. zasadnutí vyhodnotil starosta obce podľa jeho
bodov nasledovne:
B2) – komisia na posúdenie práva ukončenia výrubu líp v centre obce v zložení: Ing.
Vladimír Gvozdiak, Mgr. Juraj Berila, Jaroslav Hrebík sa zišla jedenkrát pričom
obhliadla poškodené zrezané kmene líp a posúdila a odsúhlasila zrealizovanú
výšku zásahu (výrubu)
B3) - pre vymáhanie zmluvnej pohľadávky od firmy Thesolar s. r. o. bol starostom
vybraný advokát JUDr. Nestorík, ktorý začal pracovať na právnom postupe pre
získanie pohľadávky v čo najkratšom čase
B6) - vyzvanie Ing. Petra Labanta bolo zrealizované dokázateľne písomne, no bez
reakcie v stanovenom termíne
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B7b) - schválené stavebné úpravy prístupovej cesty Pod oblažec boli zrealizované
pracovníkmi obce v novembri 2012
B1) - analýzu riešenia prejazdnosti majetkoprávneho vysporiadania pôvodnej
prístupovej cesty do lokality Pod oblažec zabezpečil starosta u advokátskej
kancelárie JUDr. Gelenekyho, pričom ju poslancom prednesie v bode Rôzne

K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

Starosta umožnil prítomným občanom v zmysle § 3 ods. 2 písm. d zákona o obecnom
zriadení obrátiť sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce.
O vypočutie prejavili záujem:
- P. Marián Jarembinský – informoval sa o stave vo veci výstavby ihriska v časti
obce Šoltysa, ako kompenzácie za stavbu FTVE
- P. Anton Šoltys – podal podnet na aktualizáciu a sprehľadnenie internetovej
stránky obce, pričom ponúkol svoju aktivitu v tomto smere
Vypočutie ukončil starosta konštatovaním, že prednesené podnety a návrhy by poslanci
obecného zastupiteľstva mali zobrať na vedomie a prípadne realizovať prostredníctvom
svojich zákonných právomoci v budúcnosti.
Poslanci zobrali na vedomie vystúpenie prítomných občanov.

K bodu č. 4 Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2012
Starosta predniesol návrh úprav rozpočtu obce na rok 2012 (materiál v písomnej podobe
poslanci obdŕžali s pozvánkou) a to Rozpočtovým opatrením č. 2/2012 (presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v celkovej výške 34 273.- Eur) a Rozpočtovým
opatrením č. 3/2012 (prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 1 979.- Eur).
Poslanci navrhované úpravy jednohlasne schválili.
K bodu č. 5 Určenie miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2013
Starosta obce zahájil rokovanie o tomto bode konštatovaním, že miestne dane a miestne
poplatky na rok 2013 sú určené v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 66/2012,
ktoré bolo od 29. 11. 2012 zverejnené na pripomienkovanie (na úradnej tabuli obce aj na
internetovej stránke obce) a bolo aj súčasťou pracovného materiálu zaslaného poslancom.
K zverejnenému návrhu nariadenia neboli uplatnené žiadne pripomienky.
Následne starosta oboznámil poslancov s významnejšími zmenami v navrhovanom
nariadení oproti minulosti (spoločné daňové priznanie pre 4 dane, vyrubenie dane
rozhodnutím nie platobným výmerom, potrebou určiť spôsob, miesto a formu zaplatenia
poplatku za odpady, ktorý sa v prípade množstvového zberu nevyrubuje, ...), porovnal
navrhované sadzby s minulým rokom a zodpovedal na otázky z diskusie.
Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 66/2012 v znení predloženého návrhu.
K bodu č. 6 Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2013
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Návrh rozpočtu na rok 2013 predkladal starosta obce. Konštatoval, že písomný materiál
poslanci obdŕžali a keďže sa prijíma ako VZN č. 67/2012 bol materiál zverejnený od
29. 11. 2012 aj na pripomienkovanie. Žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu neboli
uplatnené.
Ďalej rokovanie o tomto bode pokračovalo podrobným rozborom predloženého návrhu
rozpočtu podľa oddielov, položiek a programov.
Poslanci sa jednohlasne uzniesli na prijatí VZN č. 67/2012 – Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na
rok 2013 v znení predloženého návrhu.

K bodu č. 7 Rôzne
a) Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Starosta predložil žiadosť Márie Virostkovej, Veľký Lipník č. 319 o odkúpenie
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, konkrétne dielu č. 2 o výmere 9 m² odčleneného z parcely
EKN č. 177 (LV 1394) a dielu č. 3 o výmere 22 m² odčleneného z parcely EKN č. 7827/2
(LV 1394), za účelom zabezpečenia obsluhy a prístupu k stavbe na parcele C-KN č. 246,
ktorej vlastníčkou je žiadateľka.
Ďalej k žiadosti uviedol, že zámer predaja vyššie uvedených nehnuteľnosti bol už
schválený na predošlom zasadnutí zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa (malá
výmera), uznesenie o tom je zverejnené a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky, preto
navrhuje predaj schváliť za podmienok uvedených v uznesení o zámere predaja.
Poslanci jednohlasne súhlasili s predajom opísaného nehnuteľného majetku obce za
podmienok odsúhlasených v zámere predaja.
b) Prevádzkový poriadok Domu smútku
Starosta oboznámil zastupiteľstvo s aktuálnym stavom na stavbe Dom smútku – dňa
11. 12. 2012 bez problémov prebehla kolaudácia stavby, následne bude potrebne požiadať
RÚVZ SĽ o uvedenie priestorov do prevádzky.
Zákonnou povinnosťou pri prevádzkovaní stavieb tohto druhu je vydanie Prevádzkového
poriadku.
V následnej diskusii boli odsúhlasené základne zásady pre vypracovanie tohto poriadku
(poplatky, spôsob prevádzkovania, potreba drobných úprav, ...), ktorý bude predložený na
jedno z najbližších zasadnutí.
c) Postup rekonštrukcie obecného parku v centre obce
Starosta predstavil zastupiteľstvu aktuálny stav tejto akcie – ukončený výrub (ošetrenie
líp), odstránené staré, poškodené a neestetické lavičky, vitríny, kvetináče, oplotenie, zeleň, ...
– plocha parku je pripravená na rekonštrukciu. V diskusii bolo dohodnuté, že prichádzajúcu
zimu je potrebne využiť na spracovanie návrhu a rozsahu rekonštrukcie a modernizácie parku,
pričom o aktivitu treba požiadať verejnosť včítane školy.
d) Plán zasadnutí zastupiteľstva na rok 2013
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Starosta predniesol zastupiteľstvu
zastupiteľstva v roku 2013.
Poslanci zobrali návrh na vedomie.

návrh

termínov

piatich

riadnych

zasadnutí

e) Informácie starostu obce
Starosta obce podal zastupiteľstvu nasledovné informácie:
1) o výjazde Predsedu PSK do obce dňa 18. 12. 2012 pri príležitosti slávnostného
otvorenia úseku cesty II/543 Kamienka – Veľký Lipník, opraveného v rámci projektu
„Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov“
2) o priznaní NFP obci na projekt „Rekonštrukcia VO v obci Veľký Lipník“ vo výške
max. 191 650,34 Eur s potrebou spoluúčasti vo výške 5%
3) o pracovných cestách vykonaných v roku 2012 súkromným motorovým vozidlom pri
výkone funkcie starostu obce (písomná informácia v prílohe)
Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie podané informácie.
Na záver bodu Rôzne predstavil starosta obce poslancom analýzu riešenia prejazdnosti
a majetkoprávneho vysporiadania pôvodnej prístupovej cesty do lokality Pod oblažec, ktorá
bola vypracovaná na základe konzultácie s JUDr. Gelenekym.

K bodu č. 8 Diskusia
V diskusii vystúpili poslanci:
- PaedDr. Špesová Katarína – vyjadrila potrebu zvýšiť bezpečnosť dopravy v blízkom okolí
ZŠ s MŠ (neexistencia chodníkov, neopravená komunikácia po
osadení kanalizácie, ...)
Starosta obce v reakcii prisľúbil pripraviť návrh riešenia dopravnej situácie v okolí ZŠ
s MŠ v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.

K bodu č. 9 Interpelácie poslancov
Možnosť interpelácie nevyužil nikto z poslancov.

K bodu č. 10 Návrh na uznesenie
Na vyzvanie starostu obce predniesol člen návrhovej komisie PaedDr. Katarína Špesová
návrh na uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia. K prednesenému návrhu neboli vznesené
žiadne pripomienky a hlasovaním bol návrh schválený (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)

K bodu č. 11 Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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Vo Veľkom Lipníku, 14. 12. 2012

Zapísala: Gvozdiaková Helena

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Bočkaj

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

Vasil Labovský

.............................................
Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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