Z á p i s n i c a
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 22. mája 2009
-------------------------------------------------------------------------------------Program:

1)
2)
3)
4)

Organizačné záležitostí + kontrola uznesení
Nástup náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva
Finančné vysporiadanie roka 2008
Úpravy rozpočtu obce – zabezpečenie finančnej spoluúčasti k

5)
6)
7)
8)

dotáciam a na rozvojový program
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

získaným

Prítomní:

Ing. Peter Labant, Ján Bočkaj, Michal Jedinák, Milan Čarnota, Marián
Bočkaj

Ospravedlnený: Mgr. Juraj Berila

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 6 poslancov, pretože poslankyni Ing. Viere Mamrillovej zanikol
mandát, je prítomných 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je 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 Marián Bočkaj. Zapisovateľkou je Mária Palubová – pracovníčka OcÚ.
Do navrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Ing. Peter Labant, Ján
Bočkaj a Milan Čarnota.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu č. 2
Obecný úrad obdržal odhlasovací lístok – odhlasenie z trvalého pobytu p. Ing. Viery
Mamrillovej – poslankyne obecného zastupiteľstva. Zmenou pobytu poslanca mimo sídla
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obce zaniká poslancovi mandát - je to zákonné ustanovenie, uviedol starosta obce. Zdôraznil, že v prípade zániku mandátu poslanca, na uprázdnený mandát OZ nastupuje
náhradník, ktorý je prvý pod čiarou. Ďalej starosta uviedol, že prvým náhradníkom je
p. Jozef Filler súp. číslo 336, tento bol o uvoľnení mandátu upovedomený a výzvaný
na nástup za poslanca OZ a v prípade záujmu o mandát poslanca OZ bol pozvaný aj
na dnešné zasadnutie OZ na 19,00 hodinu.
K bodu č. 3
Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnuti OZ bol poslancom odovzdaný materiál – finančné vysporiadanie obce za rok 2008, takže mali možnosť to preštudovať a vyjadriť sa k tomu – doposiaľ neboli podané žiadne pripomienky. Starosta obce
ďalej zdôraznil, že medzitým bol urobený audit – auditorom p. Ing. Vladimírom Andraščíkom a oboznamil s ním poslancov. Uviedol, že audit je bez väčších výhrad, jedinou
pripomienkou - námietkou bolo zaúčtovanie finančnej operácie vo výške 1 500 000,- Sk
(jedná sa o finančné prostriedky z roku 2007 - preinvestované v roku 2008 na opravu
strechy ZŠ Veľký Lipník). K finančnému vysporiadaniu obce za rok 2008 predniesol
návrh - celú sumu prebytku: 621 145,94 Sk zahrnúť do rezervného fondu obce a tento
navýšiť na sumu 2 221 717,84 Sk (73 747,52 €).
K bodu č. 4
Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2009 predniesol starosta obce.
Uviedol, že výpadok z príjmov obec zatiaľ nepocitila, podiely na daniach zo štátneho
rozpočtu za 1. štvrťrok 2009 boli také ako boli rozpočtované, avšak za máj sú už
oveľa nižšie. Výdavky k 31. 3. 2009 boli čerpané na 18,3%. K výdavkom ešte uviedol,
že k 31. 3. 2009 bol s pracovníčkou OcÚ rozviazaný pracovný pomer a v zmysle Zákonníka práce jej bolo vyplatené odchodné a odstupné, preto to treba vziať na vedomie.
K bodu č. 5
Rozpočet je základom chodu obce, zdôraznil starosta obce a uviedol, že v januári
boli kapitálové výdavky vo výške 22 000,- € rozdelené na jednotlivé akcie. Ďalej zdôraznil, že na celkové ukončenie kanalizácie a výstavby ČOV obec žiadala dotáciu vo
výške 7 mil. Sk (232 357,- €), avšak z dôvodu finančnej krízy bola dotácia poskytnutá
len vo výške 66 000,- € (1 988 316,- Sk) a z rozpočtu obce treba na túto akciu vyčleniť
prostriedky vo výške 5% , t.j. 3 300,- €, ako spoluúčasť financovania. Táto dotácia bude
postačovať na dokončenie kanalizácie aj s prípojkami na dolnom konci obce. Starosta
ďalej uviedol, že aj na dokončenie zateplenia ZŠ bude takisto treba vyčleniť 5 % z
rozpočtu obce - dotácia zatiaľ nebola schválená. Obec by mohla žiadať o dotáciu na
Regeneráciu centra obce až do výšky cca 663 880,- € (20 000 000,- Sk), avšak problémom je 5 % spoluúčasť financovania – obec musí prispieť sumou cca 33 200,- € (1 mil.
Sk) a toľko finančných prostriedkov obec nemá, pretože v roku 2009 musí sa ukončiť
prístavbu ŠJ+MŠ (jedná sa o sklad potravín, umyvanie špinavého riadu, vydajňu obedov
do obedárov, schodište), na ihrisku TJ ukončiť miestnosť na poskytovanie občerstvenia
a ešte treba ukončiť výmenu okien v budove obecného úradu a kultúrneho domu.
Okrem toho je už vyhotovený projekt na Dom smútku a v roku 2009 by sa malo započať z jeho výstavbou.
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K bodu č. 6
1) Po prejednaní týchto bodov programu, bol na zasadnutie prizvaný p. Jozef Filler.
Starosta obce ho privítal a uviedol, že zákon jednoznačne hovorí, že v prípade uvoľnenia miesta poslanca, na uvoľnené miesto nastupuje prvý náhradník a tým je p. Jozef
Filler; zdôraznil, že poslanec sa ujíma funkcie poslanca zložením sľubu. Pán Jozef
Filler sa vyjadril, že prijíma mandát poslanca a zložil zákonom predpísaný sľub.
2) Starosta obce predložil žiadosť p. Jána Džunku, ktorý žiada o odkúpenie majetku
obce – parciel E-KN č. 1981/1, 1981/3, 592, ktoré sú vedené ako trvalé trávnaté porasty
a parcely E-KN č. 7874/136 vedenej ako záhrada.
3) Na minulom zasadnutí OZ sa riešila otázka vytvorenia nového pracovného miesta
pre oblasť kultúry v obci a prijatie pracovníka na toto miesto, uviedol starosta obce.
Zdôraznil, že nové pracovné miesto sa vytvorí uznesením Obecného zastupiteľstva. K
organizačnej štruktúre obce starosta uviedol, že sú schválené 2 pracovníčky obecného
úradu a starosta obce, pracovníčky OcÚ sú už v dôchodkovom veku, takže sa počíta
s ich odchodom do dôchodku. Ďalej uviedol, že prijímanie pracovníkov je výlučnou
právomocou starostu obce.
4) Okrem toho starosta podal informáciu ohľadom rozkopavky miestnej komunikácie Šoltysa. Uviedol, že majiteľ budovy súp. č. 284 – BEBOSTAV, s.r.o., Hromoš č. 129
(jedná sa o Nákupné stredisko v obci) chce robiť nadstavbu na uvedenú budovu a pre
túto plánovanú nadstavbu potrebuje novú elektrickú kábelovú prípojku.
5) Ďalej starosta obce uviedol, že bolo vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ. Výberové konanie sa má konať 8. 6. 2009 a do dnešného dňa prihlášku
do výberového konania podala len Mgr. Anna Sikorjaková – terajšia riaditeľka ZŠ s MŠ.
6) Starosta obce oboznámil poslancov so záznamom z výkonu štátneho zdravotného
dozoru vykonaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni na
Zdravotnom stredisku Veľký Lipník súp. č. 34.
K bodu č. 7
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Marián Bočkaj vzniesol pripomienku prednesenú občanmi bývajúcimi na miestnej
komunikácii medzi domami č. 10 a č. 21; výjazd motor. vozidlom z tejto komunikácie
na štátnú cestu č. 543/II je neprehľadný, či by nebolo možné tam umiestniť zrkadlo.
2) Milan Čarnota vzniesol dotaz k výstavbe Domu smútku.
3) Ján Bočkaj vzniesol dotaz k žiadosti Jána Džunku o kúpu majetku obce, na
aký účel tieto parcely potrebuje.
S pripomienkami, dotazmi a návrhmi vystúpili aj ostatní poslanci OZ. Starosta obce
zodpovedal na všetky vznesené dotazy, pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.
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K bodu č. 8
Ing. Peter Labant – predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 9
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, oboznámil ich s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

