R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na tomto zasadnutí a konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, pretože je prítomná nadopolovičná väčšina
poslancov - z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5 poslancov. Oboznámil poslancov a navrhovaným programom, požiadal ich o jeho doplnenie resp. pozmenenie,
potom bol program prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Bočkaj a Marián Bočkaj. Zapisovateľkou
je Mária Palubová – pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komise na prípravu uznesenia boli schválení: Ing. Viera Mamrillová,
Ing. Peter Labant a Milan Čarnota.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia boli splnené.
K bodu č. 2
Na minulom zasadnutí OZ boli poslanci oboznámení s predbežnou správou o hospodárení za rok 2006 a táto po zasadnutí OZ bola predložená verejnosti k nahľadnutiu
a na pripomienkovanie a to vyvesením na úradnej tabuli od 2. 4. 2007 do 16. 4. 2007.
K tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, uviedol starosta obce.
Obec Veľký Lipník sa v roku 2006 riadila schváleným rozpočtom, ktorý bol v
priebehu roka 2006 upravovaný. Rozpočtované príjmy 13 831 000,- Sk boli dosiahnuté vo
výške 15 066 867,81 Sk, čo predstavuje plnenie na 108,94 %. Rozpočtované výdavky
13 831 000,- Sk boli čerpané vo výške 14 729 557,87 Sk, čo predstavuje čerpanie na
106,57 %. Po korekciách sa bežný rozpočet skončil prebytkom, avšak kapitálový rozpočet sa skončil schodkom a celkovým výsledkom hospodárenia po korekciách je prebytok
vo výške 332.875,94 Sk. Tieto finančné prostriedky sa nachádzajú na účtoch obce a to
vo VÚB, OTP banke a Dexia banke. OBEC Veľký Lipník neposkytla v roku 2006 žiadne
záruky iným príjemcom a nevykonávala ani podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene.
K bodu č. 3
Od 1. 11. 2006 je v platnosti zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebiskách. V zmysle tohto
zákona má obec vypracovaný a už aj schválený poriadok pohrebiska. Jednou z evidencii,
ktoré sa musia viesť je aj evidencia hrobových miest. Podľa doterajšej praxe a kontról
sa na hrobové miesta musia uzatvárať nájomné zmluvy, avšak je tu problém, pretože
nový cintorín nie je ešte majetkoprávne vysporiadaný - nie je majetkom obce, zdôraznil
starosta obce. Ďalej uviedol, že cintorín je možné majetkoprávne vysporiadať vydržaním
alebo kúpou, prípadne zámenou. Požiadal poslancov o schválenie nákupnej ceny, ak by
sa vysporiadanie robilo kúpou nehnuteľnosti, rozloha nového cintorína je 13 641 m2.
Starý cintorín má 390 hrobových miest, pomerne malá časť tohto cintorína je tiež nevysporiadaná.

- 2 K bodu č. 4
a) Starosta obce podal informáciu ohľadom vysporiadania nehnuteľnosti, na ktorých sa
nachádza pomník padlým v I. a II. svetovej vojne a park, v ktorom sa nachádzajú lipy
potrebujúce údržbu – sú v zlom stave, terajší majiteľ nemá o odpredaj záujem. Avšak tento
majiteľ okolo budovy vyrezal lipy, ktoré nikoho neohrozovali a na podnet občanov, obec
podala na Obvodný úrad v Starej Ľubovni oznámenie, pretože územie obce je v Pieninskom národnom parku a povolenie na výrub môže dávať len obvodný úrad.
b) K stravovaniu dôchodcov, ktoré bolo riešené na minulom zasadnutí OZ starosta uviedol, že toto bolo vyriešené stravovaním v miestnej reštaurácii. Majiteľ tejto reštaurácie
požiadal obec o poskytnutie úľavy na dani z nehnuteľnosti, pretože dôchodcov sa stravuje
málo a na varení je stratový.
c) Ďalej starosta obce predložil žiadosť Márie Virostkovej, Veľký Lipník č. 319 o kúpu
majetku obce a to skladu propan butan.
d) Starosta obce predložil aj žiadosť Marty Labantovej, Veľký Lipník č. 135, ktorá žiada
o vyriešenie pretekania vody cez jej dvor.
e) Starosta obce obznámil prítomných s plnením rozpočtu obce za I. štvrťrok 2007.
K bodu č. 5
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Ing. Viera Mamrillová sa informovala, či má obec prijaté VZN o cene majetku obce.
Ďalej s akými akciámi v rámci volebného programu sa počíta v roku 2007. Navrhla,
aby nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza pomník a park obec odkupila, pretože sa
jedná o centrum obce. Ďalej uviedla, že občan obce Slavomír Gluchman z čísla domu 110 sa jej sťažoval, že na miestnej komunikácii ku č. domu 112, ktorá je momentálne v rekonštrukcii sa vyskytli nejaké problémy, preto sa informovala s akými investíciami sa plánuje na túto rekonštrukciu.
2) Marián Bočkaj navrhol nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza pomník a park neodkupovať, pretože tam nachádzajúce sa lipy sú v zlom stave a bude s nimi len problém.
Ďalej upozornil, že na dolnom konci obce – na Kútach je most v dezolatnom stave
a trebalo by tam umiestniť upozornenie, aby cez most nejazdili ťažšie auta a traktory; na kanalizačnej šachte povrchovej vody pri zdravotnom stredisku chýba príklop
a v jej okolí sa hrajú malé deti.
3) Milan Čarnota vyjadril súhlas s poskytnutím úľavy na dani z nehnuteľnosti
majiteľovi
reštaurácie, ktorá zabezpečuje stravovnaie dôchodcov, pretože pri takom nízkom počte
stravníkov je veľmi stratový.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi 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. 6
Ing. Viera Mamrillová - predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie. Po jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, oboznámil poslancov s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

Starosta obce:

