Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 13. decembra 2013
PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Jaroslav Hrebík
Mgr. Milan Čarnota
Vasil Labovský
PROGRAM:
1) Otvorenie – schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
2) Vyhodnotenia plnenia prijatých uznesení a interpelácii poslancov z predchádzajúcich
zasadnutí
3) Vypočutie prítomných občanov obce
4) Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2013
5) Určenie miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2014
6) Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2014
7) Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce
8) Rôzne: a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v ZŠ s MŠ za školský rok 2012/2013
b) Informácie starostu obce
9) Interpelácie poslancov
10)
Uznesenie - rekapitulácia
11) Záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
15. 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 7 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: Jaroslav Hrebík
Mgr. Milan Čarnota
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Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
PaedDr. Katarína Špesová
Ing. Vladimír Gvozdiak
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva
Vyhodnotenie predniesol starosta obce, pričom uviedol:
- Uznesenia č. 15/2013 až 18/2013 z minulého 14. zasadnutia sú splnené alebo sa
priebežne plnia
- Uznesenie z predchádzajúcich zasadnutí – ako starosta obce nemám vedomosť
o platnom a nesplnenom uznesení
Diskusia: OZ berie na vedomie: Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
v zmysle predloženého návrhu (Uznesenie č. 19/2013, bod 1)
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu č. 4 Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2013
Rokovanie o tomto bode začal starosta obce konštatovaním, že aj vďaka ušetreniu
rozpočtovaných výdavkov na bežný chod obce je možne výraznejšie pokročiť v realizácii
jednotlivých akcii rozvojového programu obce na rok 2013, je však potrebne tejto skutočnosti
prispôsobiť rozpočet obce na rok 2013 a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci
aktuálneho rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Potom starosta obce predniesol návrh úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013 –
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v celkovej sume 19 200.Eur.
Ako reakciu na oznámené úpravy dotácii a grantov navrhol starosta obce ďalšiu úpravu
rozpočtu obce na rok 2013 a to rozpočtovým opatrením č. 5/2013 – povoleným prekročením
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej sume 1 096.- Eur.
Navrhované rozpočtové opatrenia boli zverejnené na vyjadrenie v zmysle § 9 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dňa 28. 11. 2013 na úradnej tabuli obce.
K navrhovaným zmenám a úpravou rozpočtu obce na rok 2013 neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Diskusia: OZ schvaľuje: Zmenu rozpočtu obce na rok 2013 v zmysle predloženého návrhu:
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opatrením č. 4/2013 – presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v celkovej sume 19 200.Eur
b) rozpočtovým opatrením č. 5/2013 – povoleným prekročením
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej sume 1 096.- Eur
(Uznesenie č. 20/2013)

a) rozpočtovým

HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 5 Určenie miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2014
Starosta uviedol rokovanie v tomto bode konštatovaním, že od 1. 1. 2013 platí na území
obce pre danú problematiku VZN č. 66/2012, ktoré bolo prijaté ako reakcia na výraznejšiu
zmenu zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.
Potom predstavil niektoré požiadavky daňovníkov na oslobodenie resp. zníženie dane
z nehnuteľnosti (záhrady na ktorých sú vysoké medze, rokliny, ...), nedorozumenie z dôvodu
záväznosti údajov katastra pre obec ako správcu dane (TTP v intraviláne) a za úlohu roku
2014 označil dôslednejšiu kontrolu podaných daňových priznaní pri dani z nehnuteľnosti, aj
miestnym šetrením, najmä rôznych prístavieb, nadstavieb, drobných stavieb a podobne.
Z dôvodu zákonnej úpravy (nemožnosť oslobodenia skolaudovaných rodinných domov
po kolaudácii) a ohláseného nárastu cien spoločnosti realizujúcej vývoz a zneškodnenie
odpadov z obce o 6%, bolo spracované VZN č. 72/2013, ktorým sa mení VZN č. 66/2012
s tým, že sa vypúšťa oslobodenie novopostavených RD na 5 rokov po kolaudácii a zvyšuje sa
sadzba miestneho poplatku za KO a DSO z 0,02182 Eur/1 liter KO a DSO na 0,02272 Eur/1
liter KO a DSO pre rok 2014.
Návrh VZN č. 72/2013 bol zverejnený v zmysle zákona na úradnej tabuli obce od 28. 11.
2013 do 9. 12. 2013 a počas jeho vyvesenia neboli k nemu na Obecný úrad vznesené žiadne
pripomienky.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Diskusia: OZ schvaľuje:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 71/2013, ktorým sa mení VZN
č. 66/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Veľký Lipník v zmysle predloženého návrhu
/Uznesenie č. 21/2013/

HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6 Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2014
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V úvode tohto bodu starosta konštatoval, že vypracovaný návrh rozpočtu obce na rok
2014 a roky 2015 ÷ 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 28. 11. 2013 /v súlade s §
9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov/
a poslancom OZ bol zaslaný aj v písomnej forme spolu s pozvánkou.
Potom starosta podrobne predstavil vypracovaný návrh rozpočtu aj východiska na
základe ktorých bol zostavený.
Konštatoval, že vypracovaný návrh využíva možnosť danú schválenou novelou zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – neuplatňovanie
programov v rozpočte Obce od 1. 1. 2014 a zároveň predstavil ďalšie zmeny vyplývajúce
z predmetnej novely, ako aj projekt RIS.SAM – poskytovanie údajov obce do rozpočtového
informačného systému.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Diskusia: OZ berie na vedomie: Rozpočet Obce Veľký Lipník na roky 2015 až 2017 v Zmysle
predloženého návrhu
/Uznesenie č. 19/2013, bod 3/
OZ schvaľuje: 1) Rozpočet Obce Veľký Lipník a ZŠ s MŠ Veľký Lipník na rok 2014
v zmysle predloženého návrhu /Uznesenie č. 22/2013/
2) Neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Veľký Lipník od
1. 1. 2014 /Uznesenie č. 24/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 7 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce
Rokovanie o tomto bode programu zahájil starosta obce konštatovaním, že pre rok 2013
je určenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie v školstve riešené vo VZN
č. 68/2013, ktoré bolo prijaté na 12. zasadnutí zastupiteľstva dňa 26. 4. 2013.
Vzhľadom na aktuálnosť tohto VZN je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
originálne kompetencie v školstve na rok 2014 riešené zmenou tohto VZN, konkrétne VZN
č. 72/2013.
Zmena sa týka novej Prílohy č. 1, ktorá reaguje na aktuálny počet detí /žiakov k 15. 9. 2013,
výšku príjmu z podielových daní určených pre školstvo a v neposlednom rade aj na potrebu
jednotlivých školských zariadení. Návrh VZN č. 72/2013 bol zverejnený v zmysle zákona na
úradnej tabuli obce od 28. 11. 2013 do 9. 12. 2013 a počas jeho vyvesenia neboli k nemu na
Obecný úrad podané žiadne pripomienky.
Potom starosta porovnal predpokladanú výšku príjmu z podielových dani v roku 2014 na
jednotlivé školské zariadenia (MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ, správa) so skutočnou potrebou týchto
zariadení. Najväčší rozdiel je vo financovaní prevádzky školskej jedálne – prijem
z podielových daní určených pre ŠJ je predpokladaný v roku 2014 vo výške cca 16 300.- Eur,
pričom na krytie výdavkov tohto zariadenia je v roku 2014 potrebných cca 44 000.- Eur.
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Diskusia: Diskusiou došli prítomní k záveru, že pred prijatím opatrení predloží starosta
obce rozbor hospodárenia školskej jedálne za rok 2013 na najbližšie zasadnutie
zastupiteľstva.
OZ schvaľuje: VZN č. 72/2013, ktorým sa mení VZN č. 68/2013 o financovaní
originálnych kompetencií obec Veľký Lipník na úseku školstva v zmysle
predloženého návrhu
/Uznesenie č. 25/2013/
OZ žiada starostu obce: o predloženie rozboru hospodárenia školskej jedálne za rok
2013 na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
/Uznesenie č. 26/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 8 Rôzne
8a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ
za školský rok 2012/2013
____________________________________________________________________
Starosta uviedol, že správa je zverejnená na internetovej stránke obce (informácia o tom
bola zverejnená v pozvánke), bola prednesená na rodičovskom združení, a tak vyzval
prítomných poslancov na jej komentovanie resp. pripomienkovanie.
Diskusia: Žiadne pripomienky k predmetnej Správe neboli podané.
OZ berie na vedomie: Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a ZŠ s MŠ za rok
2012/2013
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
8b) Informácie starostu obce
Starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
- o postupe prác na projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník“
s potrebou zmeniť výbojkové svietidla za LED svietidla (úspora, modernizácia)
a potrebou zmeny umiestnenia dvoch svetelných bodov
- o pokyne (listom) RÚVZ Stará Ľubovňa na odstránenie stavebných nedostatkov
v budove Zdravotné stredisko Veľký Lipník č. 34 (chodba a sociálne zariadenie)
v termíne do 30. 6. 2014
- o stave (novej ponuke) majetkoprávneho vysporiadania pozemku pre účely výstavby
viacúčelového ihriska v časti obce Šoltysa
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-

-

o pracovných cestách vykonaných v roku 2013 súkromným motorovým vozidlom
(písomná správa)
o plánovaných termínoch riadnych zasadnutí zastupiteľstva v roku 2014 (14. 2, 11. 4.,
27. 6., 19. 9., 12. 12)

Diskusia: K predloženým informáciám predniesol návrh uznesenia.
OZ berie na vedomie: Informáciu o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci Veľký Lipník“ s potrebou zmeniť výbojkové svietidla za
LED svietidla a potrebou zmeny umiestnenia svetelných bodov
č. 69, 70 (pôvodný výkres) na svetelné body č. 54, 55 (nový
výkres) /Uznesenie č. 19/2013, bod 4/
Informáciu starostu obce o:
a) pokyne RÚVZ Stará Ľubovňa na odstránenie stavebných nedostatkov v budove

Zdravotné stredisko Veľký Lipník č. 34 (chodba a sociálne zariadenie) v termíne do
30. 6. 2014 /Uznesenie č. 19/2013, bod 5a/
b) o stave (novej ponuke) majetkoprávneho vysporiadania pozemku pre účely výstavby
viacúčelového ihriska v časti obce Šoltysa /Uznesenie č. 19/2013, bod 5b/
c) pracovných cestách vykonaných v roku 2013 súkromným motorovým vozidlom
/Uznesenie č. 19/2013, bod 5c/
d) plánovaných termínoch riadnych zasadnutí zastupiteľstva v roku 2014
/Uznesenie č. 19/2013, bod 5d/
OZ schvaľuje: 1) Zmenu výbojkových svietidiel za LED svietidla v projekte „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník“
2) Zmenu umiestnenia svetelných bodov č. 69, 70 (pôvodný výkres) na svetelné body
č. 54, 55 (nový výkres) v projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Veľký Lipník „
/Uznesenie č. 23/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 9 Interpelácie poslancov
p. Jaroslav Hrebík –

informoval sa o scenári osláv 50. výročia založenia súčasnej ZŠ
v obci, navrhol pozvať ľudí, ktorí pomohli pri riešení havarijnej
situácie v budove školy (strecha, kúrenie, zateplenie)

Starosta obce odpovedal, že podrobný scenár osláv 50. výročia založenia ZŠ bude
predstavený na najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu č. 10 Uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Juraj Berila predniesol úplne znenie uznesení č. 19 až 26
prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
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K bodu č. 11 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva, poprial všetkým zdravie, šťastie a úspešnosť v novom roku 2014
a 15. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 13. 12. 2013

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Hrebík

Zapísala:

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

Mgr. Milan Čarnota

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

Gvozdiaková Helena

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