UZNESENIE
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník
konaného dňa 18. decembra 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo:

A. berie na vedomie
1) Oboznámenie sa s integrovanou stratégiou rozvoja územia pôsobnosti verejno
- súkromného partnerstva občianske združenie „TATRY – PIENINY LAG“.
2) Správu starostu obce o pracovných cestách uskutočnených v roku 2009
súkromným motorovým vozidlom (k 18. 12. 2009 celkom 105 pracovných ciest,
pri ktorých najazdil 7 136 km).

B. schvaľuje
1) Programový rozpočet obce na obdobie 2010 – 2012, s celkovými výdavkami pre
rok 2010 vo výške 200 600 €.
2) Rozpočet obce na rok 2010, podľa predloženého návrhu, ako VZN obce č.
53/2009 s nasledovnými hodnotami:
- celkové príjmy:
574 732 € (17 314 376 Sk)
- celkové výdavky: 574 732 € (17 314 376 Sk)
z toho OBEC - bežné výdavky:
173 600 €
- kapitálové výdavky:
27 000 €
ZŠ s MŠ - bežné výdavky:
374 132 €
3) Zmluvu o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok,
ktorou sa od 1. 1. 2010 zabezpečuje vedenie agendy na úseku územného
rozhodovania a stavebného poriadku pre Obec Veľký Lipník na spoločnom úrade
Mesta Stará Ľubovňa.
4) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 54/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom
na území Veľký Lipník.
5) Zmluvu o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 zákon
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, uzavretú s Obcou Jarabina, ktorou sa za
úplatu zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v obci
Jarabina pre Máriu Pješčákovú, trvalý pobyt Veľký Lipník č. 223.
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6) Dohodu z 2. 1. 2009 o používaní motorového vozidla PEUGEOT 207 SW, evid.
číslo SL 492 AS vo vlastníctve Ing. Štefana Stempáka, 065 33 Veľký Lipník č. 315,
na pracovné cesty súvisiace s výkonom funkcie starostu obce Veľký Lipník.

C. Súhlasí
1) s vyplatením cestovných náhrad starostovi obce za používanie vlastného
motorového vozidla na pracovné cesty (základná náhrada + náhrada za
spotrebovanie PHL podľa zákona o cestných náhradách do výšky určenej
v rozpočte obce na príslušný rok.

