Z á p i s n i c a
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 31. júla 2009
-------------------------------------------------------------------------------------Program:

1) Organizačné záležitostí + kontrola uznesení
2) Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2009
3) Posúdenie investičného zámeru Ing. Františka Mikulášika
- lokalita Pod Bukovinkou
4) Rôzne

Prítomní:

Mgr. Juraj Berila, Michal Jedinák, Ján Bočkaj, Marián Bočkaj, Jozef Filler

Ostatní prítomní: Ing. František Mikulášik
Ing. arch. Vladimír Kačala
Ing. arch. Rudolf Bicek
Ospravedlnení: Ing. Peter Labant, Milan Čarnota

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 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
a preto je zasadnutie uznášania schopné. Oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho doplnenie prípadne pozmenenie. Keďže k programu neboli
vznesené žiadne pripomienky, program bol prítomnými poslancami schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Michal Jedinák a Ján Bočkaj. Zapisovateľkou
je Mária Palubová – pracovníčka OcÚ.
Do navrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Mgr. Juraj Berila, Jozef
Filler a Marián Bočkaj.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu č. 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením rozpočtu za 1. polrok 2009. Príjmy
za uvedené obdobie boli dosiahnuté vo výške 298 835,- €, čo predstavuje 55,34 % - né
plnenie. Podielové dane za 2. štvrťrok 2009 sú tak malé, že postačujú len pre základ- 2 -

nú školu s materskou školou, uviedol starosta obce.
Výdavky boli čerpané vo výške 108 865,86 € , to je 49,42 % - né čerpanie. Z toho bežné výdavky sú čerpané v sume 82 395,81 € a kapitálové výdavky v sume 26 470,05 €.
V kapitálových výdavkoch ešte nie je zahrnuté čerpanie na akcie Šatne TJ a elektrická
prípojka pre Dom smútku, aj keď už práce boli ukončené, ale vyúčtovanie akcií bude
vykonané až v 2. polroku. Starosta obce zdôraznil, že obec má veľké výdavky za separovaný zber, vývoz nebezpečných a veľkoobjemových odpadov, kompostovisko.
K bodu č. 4
Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola prejdnávaná žiadosť Jána Džunku ohľadom kúpy parciel - majetku obce. Uviedol, že p. Džunko konkretizoval o ktoré parcely sa jedná, zvyšil navrhovanú cenu a uviedol na aký zámer
parcely potrebuje – mieni postaviť malú vodnú elektráreň.
Starosta obce predložil žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Lechnica, ktorou
žiadajú o finančnú pomoc na obnovu rímskokatolíckého kostola, ktorý bol požiarom
značne znehodnotený.
K bodu č. 3
Po prejednaní týchto bodov boli na zasadnutie O-Z prizvaní Ing. František Mikulášik – predkladateľ investičného zámeru a projektanti zámeru „RELAX ZÓNA VEĽKÝ
LIPNÍK“ - Ing. arch. Rudolf Bicek a Ing. arch. Vladimír Kačala. Starosta obce privítal
prizvaných hostí a uviedol, že Ing. František Mikulášik pred 5 rokmi kúpil v katastri
obce Veľký Lipník pozemky, na týchto pozemkoch chce realizovať uvedený investičný
multifunkčný zámer a odovzdal im slovo. Prítomní projektanti predstavili vypracovaný
koncept - štúdiu zámeru a uviedli, že sa jedná o územie cca 14 ha nachádzajúce sa v
katastri obce Veľký Lipník - lokalita pod Bukovinkou. Zdôraznili, že je tu veľký
poten-ciál na rekreačné účely a vážny predpoklad, že sú tu pramene termálnych vôd –
p. Ing. Mikulášik si dal vypracovať aj vstupnú geotermálnu štúdiu. Zámer je postavený
aj na tom, že tu vzniknú nové pracovné miesta a chcú ho predstaviť potencionálnym
investorom. Z dôvodu, že obec nemá vypracovaný územný plán obce, treba požiadať VÚC
(vyšší územný celok), aby tento zámer zahrnuli do územného plánu VÚC Prešov. Starosta obce uviedol, že zámer nemôže obci uškodiť a preto ho podporil.
K bodu č. 5
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili poslanci:
1) Michal Jedinák podporil zámer Ing. Mikulášika, ale vzniesol dotaz, či lokalita
bude vyhovujúca, keď oproti sa nachádza Poľnohospodárske družstvo, ktoré je zamerané na chov oviec.
2) Jozef Filler sa informoval ohľadom výstavby Domu smútku.
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S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ostatní poslanci OZ, zároveň podporili zámer p. Ing. Mikulášika. Starosta obce zodpovedal na všetky vznesené dotazy,
pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.
K bodu č. 6
Predseda návrhovej komisie – Mgr. Juraj Berila 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 O-Z a zasadnutie ukončil.

