Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 28. júna 2013
PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Vasil Labovský
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Mgr. Milan Čarnota - ospravedlnený
Jaroslav Hrebík - ospravedlnený
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Vypočutie prítomných občanov obce
4. Finančné vysporiadanie roka 2012
5. Úpravy rozpočtu obce na rok 2013
6. Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2013
7. Rôzne: a) plat starostu obce v roku 2013
b) zápisy do obecnej kroniky za roky 2010, 2011, 2012
c) daň z nehnuteľnosti pre časť obce Šoltysa, ihrisko, ...
d) núdzové zásobovanie vodou
8. Interpelácie poslancov
9. Rekapitulácia uznesení
10. Záver
ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
13. 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 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania
schopné.
Následne starosta predložil program rokovania OZ.
Návrh programu bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení poslanci: Vasil Labovský
Ján Bočkaj
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
PaedDr. Katarína Špesová
Ing. Vladimír Gvozdiak
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Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.
K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva
Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení predniesol starosta obce v ústnej forme.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach sú splnené, alebo sa plnia priebežne
v stanovených termínoch. Na minulom 12. zasadnutí boli prijaté dva VZN č. 68 a 69, ktoré
boli následne riadne vyhlásené – vyvesením na úradnej tabuli obce.
Diskusia: OZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
zastupiteľstva /Uznesenie č. 8/2013, bod 1)/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu č. 4 Finančné vysporiadanie roka 2012
Na 11. zasadnutí OZ konanom 1. 3. 2013 bol podrobnejšie predstavený a v písomnej
forme poslancom odovzdaný materiál o rozpočtovom hospodárení obce za rok 2012, ako aj
správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2012. Bol tým spustený proces schvaľovania
záverečného účtu obce za rok 2012. Starosta podotkol, že počas celého obdobia je materiál
zverejnený aj na internetovej stránke obce v tvare: návrh ZÚ, rozpočtové opatrenia, rozbor
plnenia príjmov a výdavkov.
Predstavením a zverejnením bol spustený proces schvaľovania záverečného účtu obce,
ktorý by mal byť zakončený prijatím príslušného uznesenia.
Počas doby zverejnenia neboli podané žiadne námietky alebo pripomienky k návrhu ZÚ.
Starosta obce stručne zhrnul návrh ZÚ (doplnenie do rezervného fondu).
Diskusia: OZ schvaľuje a) záverečný účet Obce Veľký Lipník za rok 2012
b) celoročné hospodárenie za rok 2012 s výsledkom – 9 181,45 € bez
výhrad
c) doplnenie rezervného fondu sumou 10 426,34 Eur na výšku 18 340,04 €
/Uznesenie č. 9/2013/

HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
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K bodu č. 5 Úpravy rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce uviedol tento bod konštatovaním, že oznámené výšky normatívnych
a nenormatívnych finančných prostriedkov na financovanie školstva v roku 2013 a upravená
prognóza príjmu obce z podielových daní sú dôvodom na vykonanie úpravy rozpočtu obce na
rok 2013 – prekročenie výdavkov ZŠ s MŠ o 26 856.- Eur pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Vývoj príjmov rozpočtu obce zatiaľ neumožňuje vyčleniť prostriedky na realizáciu akcií
z rozvojového programu obce na rok 2013.
Začatie schválených akcii (rekonštrukcia parku v centre obce, riešenie dopravnej situácie pri
ZŠ s MŠ) je zatiaľ možne len použitím prostriedkov z rezervného fondu obce. Starosta obce
navrhol použiť čiastku 10 000,- Eur po 5 000.- Eur na obe spomínané akcie.
Diskusia: OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013
– prekročenie výdavkov ZŠ s MŠ o 26 856,- Eur pri dosiahnutí vyšších
príjmov /Uznesenie č. 12/2013/
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2013 – použitie
prostriedkov rezervného fondu vo výške 10 000,- Eur na financovanie
akcii a) rekonštrukcia parku v centre obce .................... 5 000,- Eur
b) riešenie dopravnej situácie pri ZŠ s MŠ ........... 5 000,- Eur
/Uznesenie č. 13/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6 Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2013
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s novelizovaným zákonom
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o spustení v ňom určených nástrojov aktívnej
politiky trhu práce. Mali by prispieť k zmierneniu paradoxu: na jednej strane vysoká
nezamestnanosť, na druhej strane nepokosené verejné priestranstva, neporiadok v obci a pod.
Pre rok 2013 /od 1. 7. 2013/ je možne v obci využívať:
- § 50 - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
- pracovné miesto pre znevýhodneného UoZ na 6 ÷ 9 mesiacov (bez možnosti
opakovania, preplácanie už len 80 % z ceny práce)
- vzhľadom na rozsah rozpracovaných akcii bola podaná žiadosť na 4 UoZ na
6 mesiacov: 3 600.- € z rozpočtu obce, čo bude potrebne riešiť úpravou
rozpočtu
- § 52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb (len pre UoZ v hmotnej
núdzi .... cca 63,07 € za 80 hod. mesačne)
- formou dobrovoľníckej služby (len pre UoZ v hmotnej núdzi)
Diskusia: OZ berie na vedomie informáciu o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce na území obce
pre rok 2013 /Uznesenie č. 8/2013, bod 2/
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HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7a) plat starostu obce v roku 2013
Zákonnou povinnosťou obecného zastupiteľstva (č. 253/1994 Z. z. v platnom znení) je
raz ročne rozhodnúť o plate starostu obce.
Podľa výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2012 (805.- Eur) a veľkosti
našej obce (do 1000 obyv.) je minimálny plat starostu obce vo výške 1 329.- Eur
(805.- € x 1,65). Takto určený minimálny plat môže zastupiteľstvo zvýšiť od 0 % do 70 %.
V roku 2012 bol základný plat zvýšený o 25 %; pri rovnakej výške zvýšenia by bol nový plat
starostu 1 661.- Eur, t. j. vyšší o 40.- Eur.
Diskusia: OZ schvaľuje mesačný plat starostu obce Veľký Lipník s účinnosťou od 1. 6. 2013
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. .............................. 1 329,- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 25 % .... 332,- Eur
Spolu vo výške .......................................................................... 1 661,- Eur
/Uznesenie č. 10/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7b) zápisy do obecnej kroniky za roky 2010, 2011, 2012
Podľa § 4, ods. 3, písm. s) zákona o obecnom zriadení obec vedie obecnú kroniku
v štátnom jazyku. Vedenie kroniky pozostáva z vykonávania ročných záznamov. Pred
zápisom by záznam malo schváliť obecné zastupiteľstvo. Návrhy zápisov do obecnej kroniky
za roky 2010, 2011, 2012 sú zverejnené na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli,
v sekcii materiály na pripomienkovanie, s odkazom na úvodnej stránke. Vzhľadom na ich
rozsiahlosť neboli návrhy zápisov zaslané poslancom v tlačenej forme.
Starosta obce podotkol poslancom, že informáciu o zverejnení dáva na vedomie, následne
začne bežať lehota na pripomienkovanie, s tým že zápis by bol schvaľovaný na niektorom
z ďalších zasadnutí. Je potrebne ešte doriešiť prípadne zverejnenie kroniky na internetovej
stránke včítane objemnej fotodokumentácie.
Diskusia: OZ berie na vedomie informáciu o zverejnení návrhu ročných zápisov do kroniky obce
za roky 2010, 2011, 2012 na elektronickej úvodnej tabuli obce
/Uznesenie č. 8/2013, bod 3/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
4

hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7c) daň z nehnuteľnosti pre časť obce Šoltysa, ihrisko, ...
Starosta obce v úvode tohto bodu predniesol informáciu o finančnom plnení príspevku
investora FTVE v roku 2013 a jeho prínose pre plnenie rozvojového programu obce. Ďalej
starosta upozornil na záväzky obce vo vzťahu k časti obce Šoltysa prijaté z titulu výstavby
FTVE a navrhol spôsob ich realizácie v roku 2013 – príspevok vo výške aktuálnej dane
z nehnuteľnosti, ošetrenie zelene okolo FTVE, dopravné značenie miestnej komunikácie
Šoltysa.
Vo veci výstavby ihriska v miestnej časti Šoltysa informoval starosta o priebehu jednaní za
účelom získania vhodného pozemku v danej lokalite. Ponuka obce je 3.- €/m² v prípade kúpy
vhodného pozemku mimo zastavaného územia obce, resp. 0,03 €/ m²/rok v prípade prenájmu
vhodného pozemku / bez možnosti výpovede do 10 rokov/, 0,04 €/ m²/rok – bez možnosti
výpovede do 15 rokov.
Diskusia: OZ berie na vedomie ponuku na majetkoprávne vysporiadanie pozemku pre viacúčelové
ihrisko v časti obce Šoltysa
/Uznesenie č. 8/2013, bod 4/
OZ schvaľuje
a) vyplatenie finančného príspevku vo výške aktuálnej dane z nehnuteľnosti
vyrubenej na rok 2013 všetkým daňovníkom, ktorých predmetom dane sú
pozemky a stavby nachádzajúce sa v časti obce Šoltysa – od súp. č. 242 po súp. č.
278 a súp. č. 338, 340 a 341, a to z príspevku získaného od investora FTVE
b) realizáciu dopravného značenia miestnej komunikácie Šoltysa z príspevku
získaného od investora FTVE
c) realizáciu ošetrenia zelene vysadenej okolo FTVE z príspevku získaného od
investora FTVE
/Uznesenie č. 11/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7d) núdzové zásobovanie vodou
Na základe metodického pokynu sekcie krízového manažmentu a civilnej obrany MV SR
je povinnosťou obce mať pripravený plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období
krízovej situácie. Účelom nového nariadenia je zabezpečiť dodávku pitnej vody pre
obyvateľstvo, aké sú jej minimálne množstvá, kde sa nachádzajú výdajne pitnej vody a ako je
zabezpečená organizácia jej dodávky.
Diskusia: OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 70/2013 o núdzovom zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie.
/Uznesenie č. 14/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
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hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 8 Interpelácie poslancov
V tomto bode vystúpil:
- Ing. Vladimír Gvozdiak – informoval sa ohľadom rekonštrukcie parku v centre obce
Starosta obce predstavil doterajšie kroky vykonané pri rekonštrukcii parku (chodníky,
oplotenie parku nízkym betónovým múrikom) a plánované kroky (drevené lavičky,
pokladanie zámkovej dlažby, prívod elektriny kvôli osvetleniu, zeleň, drevené sochy,
vitríny, ...).
K bodu č. 9 Uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Juraj Berila predniesol úplne znenie uznesení č. 8 až 14
prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 10 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 13. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 28. 6. 2013

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Vasil Labovský

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

Ján Bočkaj

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

Zapísala:
Gvozdiaková Helena

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