Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 5. septembra 2008
----------------------------------------------------------------------------------Program:

1) Organizačné záležitostí + kontrola uznesení
2) Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008 - informácia
+ úpravy rozpočtu obce
3) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
4) Rôzne
5) Diskusia
6) Návrh na uznesenie
7) Záver

Prítomní:

Ing. Peter Labant, Mgr. Juraj Berila, Ing. Viera Mamrillová, Ján Bočkaj,
Marián Bočkaj, Michal Jedinák

Ospravedlnený: Milan Čarnota
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s navrhovaným
programom a požiadal ich o jeho doplnenie, resp. pozmenenie.
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 Michal Jedinák.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí a
konštatoval, že body prijatého uznesenia č. 8 sa plnia priebežne a nesplnené body
uznesenia č. 7 a to bod B1) sa plní priebežne a bod B4) bol splnený.
K bodu č. 2
Starosta obce obznámil prítomných s plnením rozpočtu obce za I. polrok 2008 a
uvie- dol, že na 6. zasadnutí OZ bol na rok 2008 schválený rozpočet ako vyrovnaný s
príj-mami a výdavkami vo výške 15 355 000,- Sk a plnenie príjmov za uvedený
polrok je vo výške 9 233 118,38 Sk, t. j. plnenie na 60,13 %; z toho 7 727 494,38 Sk
sú bežné príjmy, 4 480,- Sk kapitálové príjmy – predaj časti pozemkov a 1 501 144,Sk finančné operácie - sú to finančné prostriedky z roku 2007, ktoré neboli
vyčerpané na rekon-štrukciu strechy ZŠ v roku 2007 a boli presunuté na rok 2008 tieto finančné prost-

- 2 riedky sú k dnešnému dňu už vyčerpané. Výdavky boli čerpané v celkovej výške
7 650 156,60 Sk, to je čerpanie na 49,84 %; z toho výdavky na bežný rozpočet obce
predstavujú sumu 2 460 208,10 Sk, kapitálové výdavky boli vo výške 99 525,20 Sk,
výdavky ZŠ: na prenesené kompetencie boli vo výške 2 501 898,80 Sk, na originálne
kompetencie vo výške 1 087 380,50 Sk a na rekonštrukciu strechy na budove ZŠ
(hava-rijný stav) vo výške 1 501 144,- Sk. Výsledkom hospodárenia za I. polrok 2008
je pre-bytok vo výške 1 582 961,70 Sk. Ďalej zdôraznil, že z Environmentálneho fondu
bola obci poskytnutá dotácia vo výške 4 200 000,- Sk a to na „Rekonštrukciu
vykurovania ZŠ“.
K bodu č. 3
S novým zákonom o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) č. 245/2008, ktorý
účinnosť nadobudol 1. 9. 2008, oboznámil prítomných starosta obce. Okrem iného je v
tomto zákone povinnosť pre zriaďovateľa ZŠ s MŠ určiť výšku príspevkov rodičov na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach. Ďalej uviedol, že podľa
tohto zákona stravníci už nebudú prispievať na režijné náklady v školskej jedálni, ale
prispievajú len na nákup potravín. Na základe žiadosti ZŠ s MŠ a v zmysle Ministerstvom školstva určených finančných pásiem určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo starosta obce navrhol nasledovné poplatky:
školská jedáleň:
32,- Sk - MŠ
27,- Sk - žiaci 1. - 5. ročníka
29,- Sk - žiaci 6. - 9. ročníka
29,- Sk - zamestnanci
64,- Sk - cudzí stravníci
poplatky v
školskom klube detí: 80,- Sk - každé dieťa
poplatky v
MŠ :

150,- Sk - každé dieťa, zo zákona sú od poplatku oslobodené detí
v predškolskom veku a detí rodičov v hmotnej núdzi a
detí rodičov, ktorých príjem nedosahuje životné

minimum.
Problémom je počet detí prihlásených do MŠ a z toho vyplývajúca potreba zriadenia dvoch tried, oproti doterajším 1,5 triedy (pol triedy už nový školský zákon nepozná). Dvom triedam a počtu prihlásených detí bude potrebné prispôsobiť aj počet učiteliek (prijatie štvrtej), aj interierové vybavenie (doplnenie posteli, kúpa stolov, stoličiek,
...). Keďže vývoj počtu detí má v ďalších rokoch klesajúcu tendenciu, navrhol starosta
obce toto riešenie (dve triedy) len pre školský rok 2008/2009.
Keďže v schválenom rozpočte sa nepočítalo s nákupom nových postelí resp. interierového nábytku, navrhol starosta obce navýšiť rozpočet pre MŠ a ŠJ o 75 tis. Sk.
Ďalej starosta obce uviedol, že pokračujú stavebné práce na rozšírení a modernizácii
budovy MŠ a ŠJ.

- 3 K bodu č. 4
a) Na obecný úrad bola doručená žiadosť firmy TERRATON, a. s., Borský Mikuláš
o posúdenie investičného zámeru a to ťažba kameňa - pieskovca v k. ú. obce Veľký
Lipník, v hone Hribečková. Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. obec
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, uviedol starosta obce a požiadal poslancov o
ich vyjadrenie sa k tomuto zámeru.
b) Starosta obce uviedol, že cez školské prázdniny bol skoro každý deň poškodzovaný obecný majetok, preto navrhol na budovy vo vlastníctve obce nainštalovať kamerový systém.
K bodu č. 5
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Ing. Peter Labant nesúhlasil s investičným zámerom fy TERRATON, pretože
ťažbou sa rozbijú miestne komunikácie a lesné cesty a ťažba kameňa môže otriasť
aj obcou.
2) Ing. Viera Mamrillová sa informovala, či sú v obci lokality, kde sa môže ťažiť
kameň. Ďalej sa informovala ohľadom búracích prác drevárne pri bývalej budove MŠ,
či sa už započne s výstavbou Domu smútku a či nepočíta s výstavbou telocvične pri
ZŠ.
3) Mgr. Juraj Berila vzniesol dotaz k poplatkom za stravu v ŠJ a ďalej navrhol, aby
počas školských prázdnín sa zaviedlo hľadkovanie – robili sa častejšie rázie.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ostatní poslanci OZ. Starosta obce
zodpovedal na všetky vznesené dotazy, pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.
K bodu č. 6
Ing. Peter Labant - predseda navrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poslancov oboznámil s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

