Zápisnica
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 25. októbra 2013
PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Jaroslav Hrebík
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Mgr. Milan Čarnota - ospravedlnený
Vasil Labovský - ospravedlnený
PROGRAM:
1) Otvorenie – schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
2) Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3) Vypočutie prítomných občanov obce
4) Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2013
5) Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2013
6) Rôzne: a) školstvo – stav k 15. 9. 2013
b) zdravotné stredisko – vyúčtovanie 2012
c) zápis do obecnej kroniky za 2010, 2011, 2012
7) Interpelácie poslancov
8) Uznesenie
9) Záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
14. 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: Jaroslav Hrebík
Ján Bočkaj
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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. 8/2013 – 14/2013 z minulého 13. zasadnutia sú splnené alebo sa
priebežne plnia /Uznesenia č. 11/2013, bod a) - na rok 2013 sa vypláca priebežne
príspevok vo výške DzN/
- Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí - ako starosta nemám vedomosť o platnom
a nesplnenom uznesení OZ.
Diskusia: OZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
zastupiteľstva /Uznesenie č. 15/2013, 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 Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2013
Správu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2013 predniesol starosta obce. Správa bola
poslancom zaslaná v písomnej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie. Rozpočtované príjmy
(po už vykonanej úprave rozpočtovým opatrením č. 1/2013 a 2/2013) vo výške 597 856.- €
boli k 30. 9. 2013 naplnené vo výške 483 738,79 € (80,91 %) a takisto už upravované
rozpočtované výdavky obce vo výške 190 200.- € boli k 30. 9. 2013 vyčerpané vo výške
176 512,12 € (92,80 %).
Rozpočtované vlastné príjmy ZŠ s MŠ vo výške 11 000.- € boli k 30. 9. 2013 naplnené vo
výške 6 428,45 € (58,44 %) a rozpočtované výdavky ZŠ s MŠ vo výške 418 656.- € boli
k 30. 9. 2013 vyčerpané vo výške 264 009.- € (63,06 %).
Diskusia: OZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2013
/Uznesenie č. 15/2013, bod 2)/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
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K bodu č. 5 Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce začal konštatovaním, že na základe vývoja skutočných príjmov a výdavkov
rozpočtu obce k 30. 9. 2013, s ohľadom na financovanie zastupiteľstvom schválených akcii
rozvojového programu obce v roku 2013, je potrebne vykonať zmeny a úpravy rozpočtu obce
na rok 2013.
Potom podrobne predstavil úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013
– prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 57 938.- Eur a zmena použitia
prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 000.- Eur podľa písomného materiálu.
Diskusia: OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
a) prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 57 938.- Eur
b) zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 000.- Eur /
Uznesenie č. 16/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6 Rôzne
a) Stav v školstve na území obce k 15. 9. 2013
Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami zberu štatistických údajov za školy na
území obce k 15. 9. 2013, ktoré sú nasledovné: ZŠ s MŠ: 149 žiakov, MŠ: 24 žiakov, z toho 8
jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou, 149 potencionálnych stravníkov v ŠJ; 130 detí
vo veku 5 ÷ 14 rokov (stav k 1. 1. 2013).
Ďalej uviedol, že zistené výsledky budú slúžiť pre rozpis finančných prostriedkov škole
a školským zariadeniam na školský rok 2013/2014 a poukázal na zlý demografický vývoj
a tým spojené problémy v budúcnosti (2 detí v celej obci vo veku do jedného roku).
Na záver tohto bodu upozornil starosta obce na pripravovanú oslavu 50. výročia
založenia miestnej základnej školy (na Deň učiteľov v roku 2014), aj na výberové konanie na
riaditeľa ZŠ s MŠ Veľký Lipník, ktoré by sa podľa platného právneho stavu malo zrealizovať
do 30. 6. 2014.
Diskusia: OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce o výsledkoch zberu štatistických údajov
za školy na území obce k 15. 9. 2013
/Uznesenie č. 15/2013, bod 3 písm. a)/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
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6 b) Zdravotné stredisko – vyúčtovanie za rok 2012
Starosta obce predstavil poslancom výsledky vyúčtovania príjmov a výdavkov spojených
s prevádzkou zdravotného strediska za rok 2012. Aj v prípade vymoženia všetkých
nedoplatkov na nájomnom a službách budú výdavky vyššie ako príjmy o cca 2 200.- Eur.
Dôvodom tejto skutočnosti je zastaranosť objektu (náklady na opravy, odstraňovanie havárii
ÚK, odpadov, strechy, ...), zlý tepelnotechnický stav okien, dverí, konštrukcii,
v neposlednom rade neobsadenosť cca 1/3 priestorov. Na predchádzanie nedoplatkom
z vyúčtovania bolo zrealizované 5 ÷ 7 %-ne zvýšenie zálohových platieb všetkým nájomcom
od 1. 7. 2013, a realizuje sa proces zainteresovania okolitých obcí na spolufinancovaní
nedoplatkov a strát.
Na záver starosta vyzval poslancov aby mysleli na skoro havarijný stav objektu
zdravotného strediska pri schvaľovaní rozvojového programu na rok 2014.
Diskusia: OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce o vyúčtovaní nákladov na prevádzku
zdravotného strediska za rok 2012
/Uznesenie č. 15/2013, bod 3 písm. b)/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

6 c) Zápis do obecnej kroniky za roky 2010, 2011, 2012
Starosta obce uviedol, že navrhovaný text zápisu do obecnej kroniky za roky 2010, 2011,
2012 je od predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva nepretržite zverejnený na internetovej
stránke obce, doteraz k nemu neboli vznesené žiadne pripomienky, a tak navrhujem schváliť
tento text, aby bol následne zrealizovaný zápis do obecnej kroniky.
Diskusia: PaedDr. Katarína Špesová – navrhla doplniť do kroniky obce úspechy žiakov
ZŠ s MŠ
starosta obce – vyzval poslankyňu aby v spolupráci s kronikárkou predložila
na schválenie konkrétny návrh na doplnenie textov zápisu
najneskôr do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva
OZ schvaľuje Text zápisov do obecnej kroniky za roky 2010, 2011, 2012 v znení
zverejnenom na pripomienkovanie na internetovej stránke obce
/Uznesenie č. 17/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
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6 d) Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pre viacúčelové ihrisko v časti obce
Šoltysa
Starosta obce informoval poslancov o postupe prác pri hľadaní vhodného pozemku
v časti obce Šoltysa na umiestnenie viacúčelového ihriska. Následne poslancom predstavil
písomné vyjadrenie – požiadavku vlastníčky parcely C-KN č. 1254/1, ktorú obec považovala
za najvhodnejšiu na umiestnenie ihriska.
Prednesené požiadavky boli vo všeobecnej diskusii okomentované ako pre obec nevýhodne,
s tým, že hľadanie vhodného pozemku bude pokračovať oslovením nového vlastníka parcely
C-KN č. 1258/1.
OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce o ponuke na majetkoprávne
vysporiadanie pozemku pre účely výstavby viacúčelového
ihriska v časti obce Šoltysa
/Uznesenie č. 15/2013, bod 3, písm. c)/
OZ neschvaľuje Využitie parcely C-KN č. 1254/1 na umiestnenie viacúčelového ihriska
z dôvodu nevýhodných podmienok
/Uznesenie č. 18/2013/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 5
hlasovali za: 5
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7 Interpelácie poslancov
V tomto bode nikto nevystúpil.
K bodu č. 8 Uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Juraj Berila predniesol úplne znenie uznesení č. 15 až 18
prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 9 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 14. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 25. 10. 2013

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Hrebík

Zapísala:

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

Ján Bočkaj

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

Gvozdiaková Helena

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