Zápisnica
z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 7. apríla 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril Ing.
Peter Labant, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny
(príloha č. 1) boli prítomní 5 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a tak bolo zasadnutie
uznášania schopné. Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie - schválenie programu
Voľba návrhovej komisie – overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Vypočutie prítomných občanov obce
Mimoriadna dotácia pre DHZ
Cenová ponuka FVE
Informácie starostu obce
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu 1/ Starosta predniesol navrhovaný program mimoriadneho zasadnutia OZ podľa
pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
/Uznesenie č. 1/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 2/ Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví zapisovateľka p. Helena Gvozdiaková.
Za členov návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Ján Bočkaj
Ing. Marián Jarembinský
/Uznesenie č. 2/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Labant
Miroslav Kuľanda
/Uznesenie č. 3/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 3/ Na predchádzajúcom 17. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
25. februára 2022 boli prijaté uznesenia č. 1/1/2022– 19/1/2022, ktoré boli starostom
podpísané a zverejnené. Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia a nemám vedomosť
o platnom a nesplnenom uznesení OZ.
/Uznesenie č. 4/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 4/ V tomto bode bola občanom obce prítomným na zasadnutí predostretá možnosť
o vystúpenie a ich následné vypočutie OZ. Túto možnosť o vystúpenie využili členovia DHZ
Veľký Lipník, ktorí následne predostreli žiadosť o mimoriadnu dotáciu. Už spomenutá
žiadosť o mimoriadnu dotáciu bola podaná za účelom nákupu hasičskej športovej súpravy na
účely tréningov DHZ a následnú reprezentáciu obce.
/Uznesenie č. 5/M2/2022/
K bodu 5/ V tomto bode starosta prečítal žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre DHZ Veľký
Lipník. Je potrebné podotknúť, že členovia DHZ boli aj sú veľakrát nápomocní pri rôznych
problémoch v obci. Ako príklad je možné spomenúť čistenie kanálov, ktoré sa uskutočnilo
minulý rok alebo vykonávanie nevyhnutnej prehliadky ohľadom kúrenia v rodinných domoch
konanej raz za 5 rokov. Ďalej by som chcel predostrieť, že ak OZ rozhodne v prospech tejto
žiadosti, žiadosť o nákup hasičskej športovej súpravy nebude schválená formou dotácie.
Z dôvodu vyššej sumy nakupovaného tovaru by bol tento tovar objednaný cez obec
a následne zavedený do majetku obce. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčam schválenie
žiadosti. Následne starosta otvoril diskusiu aj na základe vypočutia členov DHZ
v predchádzajúcom bode. Po ukončení bolo uskutočnené hlasovanie o schválenie žiadosti.
/Uznesenie č. 6/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Na predchádzajúcom 17. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
25. februára 2022 boli prijaté uznesenie č. 18/1/2022, ktorým OZ vo Veľkom Lipníku
poverilo starostu obce s prípravou analýzy. Cieľom vypracovania analýzy bolo zistenie
možností na zníženie energetickej náročnosti budov obecného úradu a zdravotného strediska.
Na základe zistení danej analýzy budú v najbližších mesiacoch vypracované výzvy na
dotáciu. Podľa odporúčaní starostu by bol v najlepšom záujme pokús o zapojenie sa do
jednotlivých výziev. Potrebný podkladový materiál bol členom OZ zaslaný spolu
s pozvánkou. Súhlas s vypracovaním projektovej dokumentácie za účelom využívania
obnoviteľných zdrojov elektrickej energie bol po diskusii odhlasovaný členmi OZ.
/Uznesenie č. 7/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/ V tomto bode starosta obce informoval členov OZ o následných záležitostiach:
a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je v štádiu prípravy na obdobie
nasledujúcich rokov. Pred oficiálnym schválením PHSR budú potrebné materiály
zaslané členom OZ. Na základe podaných materiálov budú mať členovia OZ možnosť
predostrieť jednotlivé poznámky a pripomienky k projektu.
b) Žiadosť o dotáciu projektu pre zavedenie zavlažovacieho systému obecného ihriska
bola neúspešná. V súlade so zistenými informáciami bude prebiehať ešte jedno kolo
o schválenie žiadostí. Po jeho vykonaní bude členom OZ podaná informácia
o výsledku.
c) Pracuje sa na dokončení osadenia informačnej tabule pri Obvodnom zdravotnom
stredisku.
d) Začalo sa s prípravou Z-BOX pred obecným úradom
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e) Plánujem pokračovať v opravách miestnych komunikácií, kde sa na jednotlivé úseky
ciest pripraví rozpočet na najbližšie zastupiteľstvo
/Uznesenie č. 8/M2/2022/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 8/ Možnosť interpelácie nikto nevyužil.
K bodu 9/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 2. mimoriadne zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 7. 4. 2022
Zapísala: Helena Gvozdiaková ........................................
Overovatelia zápisnice:
Peter Labant

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

Miroslav Kuľanda

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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