Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 1. marca 2013

PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Jaroslav Hrebík
Vasil Labovský
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Mgr. Milan Čarnota - ospravedlnený

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Vypočutie prítomných občanov obce
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2012 – príprava záverečného účtu obce za
rok 2012, Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2012
5. Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2013
6. Rôzne: a) dotácie z rozpočtu obce v roku 2013
b) informácia o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2012 a stave
pohľadávok
c) informácie starostu obce
7. Interpelácie poslancov
8. Uznesenie
9. Záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
11. 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 6 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: Ján Bočkaj
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Jaroslav Hrebík
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
Plnenie prijatých uznesení predniesol starosta obce v ústnej forme.
Všetky prijaté uznesenia sú splnené alebo sa plnia v stanovených termínoch, pre naplnenie
bodu D uznesenia z 10. zasadnutia OZ (konaného dňa 14. 12. 2012) navrhol predĺžiť termín
do najbližšieho zasadnutia OZ z dôvodu nepriaznivého počasia na meranie v teréne.
Diskusia: OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
zastupiteľstva (Uznesenie č. 1/2013 – 1).
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu č. 4 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2012
Materiál predložil starosta obce v písomnej forme, pričom pozostával z návrhu
Záverečného účtu obce za rok 2012, Správy o výsledku inventarizácie majetku obce
k 31. 12. 2012 a vyhodnotenia plnenia rozpočtu obce za rok 2012.
Vo svojom vystúpení starosta podrobnejšie predstavil predložené písomné materiály
a uviedol, že v súlade sa zákonom budú zverejnené na pripomienkovanie a schvaľovanie
záverečného účtu obce prebehne na jednom z nasledujúcich zasadnutí OZ v termíne do
30. 6. 2013. Predstavením návrhu sa proces schvaľovania záverečného účtu obce za rok 2012
začal.
Diskusia: OZ vzalo na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2012, Správu
o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2012 a návrh záverečného účtu obce za rok 2012
Uznesenie č. 1/2013 – 2)

HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
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hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 5 Aktualizácia rozvojového programu obce za rok 2013
Materiál predložil starosta obce v písomnej forme. Do tabuľkovej formy boli zapracované
všetky známe a potrebné akcie rozvojového programu obce (projektová dokumentácia, nové
stavby, rekonštrukcia a modernizácia, opravy a údržba), pričom ich zaradenie do rozvojového
programu v roku 2013 bude vykonané vyčlenením finančných prostriedkov na ich realizáciu.
Ďalej starosta uviedol, že je nevyhnutné rešpektovať možnosti už schváleného rozpočtu obce
na rok 2013, záväzky zo spolufinancovania žiadaných dotácii z fondov EÚ, Envirofondu, ...
(Verene osvetlenie, Kanalizácia a ČOV, Rekonštrukcia kotolne OcÚ, ...) a za priority pre
financovanie v roku 2013 navrhol:
- rekonštrukciu budovy OcÚ a KD .... odhadované náklady 33 000.- €
- rekonštrukcia parku v centre obce ... odhadované náklady 5 000.- €
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu .... odhadované náklady 1 300.- €
Financovanie ďalších akcii v rámci rozvojového programu bude v roku 2013 možné len
v prípade lepšieho plnenia príjmov rozpočtu obce, alebo využitím návratných zdrojov
financovania.
Diskusia: - Ján Bočkaj – podal návrh na riešenie zlej prístupovej cesty na cintorín.
- Jaroslav Hrebík – informoval sa, či bol podaný nejaký návrh na rekonštrukciu
parku a umiestnenie ihriska v časti obce Šoltysa
OZ schválilo rozvojový program obce na rok 2013 v zmysle predloženého návrhu
(Uznesenie č. 3/2013)
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 6a) Rôzne – dotácie z rozpočtu obce v roku 2013
Starosta obce uviedol, že v termíne stanovenom príslušným VZN obce boli na obecný
úrad doručené dve žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2013, a to od TJ
Družstevník Veľký Lipník (2 820.- Eur) a ZO DHZ Veľký Lipník (500.- Eur).
Ďalej uviedol, že obidvaja žiadatelia spĺňajú podmienky na pridelenie dotácie, v termíne
predložili vyúčtovanie dotácie pridelenej v minulom roku, suma určená na dotácie
v schválenom rozpočte obce na rok 2013 umožňuje poskytnúť dotácie v žiadanej výške,
a preto odporučil prideliť dotácie žiadateľom v nimi požadovanej výške.
Na záver svojho vystúpenia starosta predniesol vyúčtovanie dotácie poskytnutej v roku
2012, ktoré v písomnej forme včas predložili obidvaja žiadatelia.
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Diskusia: OZ vzalo na vedomie vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2012
predložené FO TJ Družstevník Veľký Lipník a ZO DHZ Veľký Lipník Uznesenie č. 1/2013
– 3)
OZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2013
a) vo výške 2 820.- Eur pre TJ Družstevník Veľký Lipník
b) vo výške 500.- Eur pre ZO DHZ Veľký Lipník (Uznesenie č. 2/2013)

HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6b)

Výber miestnych daní a poplatkov za rok 2012 a stave pohľadávok
- informácia

Informáciu podal starosta obce (materiál bol predložený aj v písomnej forme).
Celková suma nedoplatkov k 31. 12. 2012:
- na dani z nehnuteľnosti: 4 243,51 Eur

(z toho terraton a. s. v konkurze: 2 461,29 Eur)
- na poplatku za KO a DSO: 222,40 Eur
Diskusia: OZ vzalo na vedomie informáciu o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2012
a stave pohľadávok k 31. 12. 2012 (Uznesenie č. 1/2013 – 4)
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 6c) Informácie starostu obce
Starosta obce podal informácie o nasledovnom:
a) aktuálny stav projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník“ –
postup implementácie
b) vyhodnotení prieskumu trhu vykonaného pre predmet „Plastové okná pre budovu OcÚ
a KD“
c) rokovaniach vo veci uhrádzania zostatku neuhradeného jednorazového príspevku
v súvislosti s výstavbou FTVE
Diskusia: 4

OZ schválilo uhrádzanie zostatkov neuhradeného jednorazového príspevku obci Veľký
Lipník firmou THESOLAR, s. r. o., Prešov mesačnými splátkami vo výške minimálne 2 500.Eur
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 8 Interpelácie poslancov
S interpeláciou nevystúpil nikto z prítomných poslancov.

K bodu č. 9 Uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Juraj Berila predniesol úplne znenie uznesení č. 1 až 4
prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 10 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 11. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 1. 3. 2013

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Bočkaj

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

Jaroslav Hrebík

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

Zapísala:
Gvozdiaková Helena

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