Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 24. februára 2012
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Jaroslav Hrebík
Mgr. Juraj Berila
Mgr. Milan Čarnota
Ing. Vladimír Gvozdiak
Vasil Labovský
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Kontrola plnenie prijatých uznesení
3) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce na rok 2011
4) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2012
5) Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Veľký
Lipník
6) Rôzne: - dotácie z rozpočtu obce v roku 2012
- informácia o výbere dane z nehnuteľnosti za rok 2011
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
6. 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
(prezenčná listina - príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. Juraj Berila
Mgr. Milan Čarnota
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: PaedDr. Katarína Špesová
Jaroslav Hrebík
Ing. Vladimír Gvozdiak
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: Helena Gvozdiaková
Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho
doplnenie resp. pozmenenie. Keďže k programu neboli vznesené žiadne pripomienky,
program bol prítomnými poslancami schválený.
K bodu č. 2 Kontrola plnenia prijatých uznesení
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Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí sú splnené (vo veci zmeny rozpočtu obce na rok
2011, prenájom parciel Poľnohospodárskemu družstvu, ...), alebo sa na ich plnení pracuje (vo
veci zastavenia súdneho konania FTVE).
Vo veci späť vzatia žaloby zo strany žalobcu, za nasledovných podmienok:
- žalovaní uhradia žalobcovi náklady konania
- Obec zrealizuje v časti obce Šoltysa rozvojový projekt

K bodu č. 3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2011
Predložením správy o plnení rozpočtu obce za rok 2011 sa začal proces schvaľovania
záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia.
Starosta stručne ozrejmil poslancom plnenie rozpočtu (príloha č. 2), ktorý bol priložený
k pozvánkam poslancov a podotkol, že k tejto správe by sa mal vyjadriť hlavný kontrolór
obce. Toho však už dlhšiu dobu obec nemá a je v záujme a v právomoci poslancov obecného
zastupiteľstva, či si ho zvolia.

K bodu č. 4 Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2012
Medzi pravidelné body programu zasadnutia v príslušnom kalendárnom roku patrí aj
aktualizácia rozvojového programu obce na začínajúci rok.
Starosta uviedol, že rozpočet na rok 2012 je schválený ako vyrovnaný, pričom na
kapitálové výdavky v ňom zostalo 19 000,- Eur. Jedná sa o prostriedky zo schváleného úveru
od OTP banky na dokončenie domu smútku nevyčerpané do 31. 12. 2011.
Hlavnou prioritou roku 2012 je dokončenie domu smútku okrem už spomínaných
19 000,- Eur z úveru, je na túto stavbu vyčlenených aj 11 000,- Eur v bežných výdavkoch. Či
to bude postačovať sa ukáže v priebehu dostavby. V získaní ďalších prostriedkov na túto
stavbu sme boli zatiaľ neúspešný v programe „náš vidiek“. Išlo o prostriedky z „rezervy“
terajšej predsedníčky vlády. Aj napriek potvrdeniu priznania dotácie vo výške 8 500,- Eur
mailom s vyžiadaním si pokladov pre uzatvorenie zmluvy, prišili následne telefonáty, že
došlo k omylu, zámene našej obce z obcou Lipník v Trenčianskom kraji, ospravedlňovania
a prísľuby do budúcnosti.
V bežnom rozpočte na rok 2012 sú zahrnuté určité prostriedky na nasledovné drobné
realizácie rozvojového programu:
-

rekonštrukcia obecného parku pri Jednote – OD
- nové oplotenie, chodník, úradné tabule, lavičky, ošetrenie líp, ...
(zatiaľ je objednané vyšetrenie zdravotného stavu líp, posúdenie stability a návrh
opatrení od odbornej firmy PLATAN Zvolen, cca 800,- Eur)
Vzhľadom na investície majiteľa susediacej parcely je potrebné vykonať navrhované
opatrenia ešte v tomto vegetačnom období. Potom by to bolo ešte náročnejšie
a nákladnejšie, ak by bol navrhovaný výrub.

-

budova ŠJ + MŠ
- sokel – dokončenie povrch úpravy (materiál + práca)

-

budova ZŠ
- sokel – zateplenie + povrch. úprava
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- výrez stromov – chodník + parkovisko
-

nová internetová stránka obce
(kapacita súčasnej je obmedzená, nevyhovuje súč. predpisom, hlavne z dôvodu
aktualizácie, ...)

Realizácia ďalších akcii z rozvojového programu bude možná len v prípade lepšieho
plnenia rozpočtu ako predpokladáme, čo vzhľadom na predpokladaný vývoj slovenskej
ekonomiky nie je veľmi pravdepodobné. Pravdepodobnejšie je však skoré získanie časti
príspevku obce za stavbu FTVE. V takomto prípade by boli získané prostriedky použité na
záväzky súvisiace so stavbou FTVE:
- zeleň ......................... 10 000
- ihrisko + Mamrilla ... 10 000
- odvodnenie .............. ? (podľa prijatého riešenia)
a zostatok by mohol byť použitý na vybrané akcie z rozvojového programu obce:
- komunikácia – asfalt (nový cintorín, ...)
- OcÚ + KD – dokončenie výmeny okien a prípadne zateplenie
- OZS – výmena okien (havarijný stav)
Pokiaľ ide o projekty obce, starosta uviedol, že sa v súčasnosti vyhodnocujú nasledovné
žiadosti obce Veľký Lipník:
-

ENVIROFOND - Kanalizácia a ČOV Veľký Lipník – pokračovanie
- Rekonštrukcia kotolne pre OÚ a KD

-

Fond EÚ – Rekonštrukcia VO (2 roky nevyhodnotená žiadosť)

K bodu č. 5 Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ
Starosta oboznámil poslancov o počte žiakov v našej škole, pričom uviedol, že v MŠ
klesol počet žiakov z 34 na 20 a do 1. ročníka je zapísaných iba 6 žiakov (príloha č. 3).
Klesá aj výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na 1 žiaka resp. dieťa
v originálnych kompetenciách (MŠ, ŠKD, ŠJ) z dôvodu, že neustále rastie počet detí
zapísaných v prevažne súkromných ŠSZČ (Školské stredisko záujmovej činnosti) a CVČ
(Centrum voľného času), ktoré sú financované z rovnakého balíka financií ako MŠ, ŠKD
a ŠJ.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Anna Sikorjaková po vzájomnej dohode so starostom navrhuje
zriaďovateľovi školy – Obci Veľký Lipník – zriadiť aj v našej škole ŠSZČ (príloha č. 4).
Dôvodom na zriadenie uvedeného školského zariadenia je akútna potreba zastrešenia
a zlepšenia financovania mimoškolskej záujmovej činnosti s cieľom skvalitnenia práce
s deťmi a mládežou obce. Predpokladaný počet žiakov ŠSZČ je 153, nakoľko záujmová
činnosť bude prebiehať v priestoroch ZŠ s MŠ Veľký Lipník 45 /špecializovaná učebňa PC,
bežné učebne, školské dielne/, na futbalovom ihrisku, ... .
K navrhovanému školskému stredisku nemali poslanci žiadne výhrady.
Rada školy pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník obci doručila oznámenie o ukončení funkčného
obdobia RŠ (príloha č. 5), pričom povinnosťou poslancov je schváliť dvoch zástupcov školy
pre potreby prenášania informácii v škole. Poslanci sa zhodli na ponechaní doterajších
zástupcov:
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- zástupca za Obec - pán Ján Džunko

- zástupca za Obecne zastupiteľstvo – pán Vasil Labovský

K bodu č. 8 Rôzne
a) Dotácie z rozpočtu obce v roku 2012
Obec obdŕžala tri žiadosti ohľadom poskytnutia finančnej dotácie:
- Telovýchovná jednota – Družstevník, schválená čiastka ... 2 800,- €
- Dobrovoľný hasičský zbor – schválená čiastka ..................... 500,- €, podľa platného
VZN č. 39/2005
- Detský folklórny súbor Flisocek, Červený Kláštor – žiadosť nebola schválená
b) Informácia o výbere dane z nehnuteľnosti za rok 2011

Starosta obce predniesol Správu o výbere dane z nehnuteľnosti za rok 2011 (celkový
predpis dane bol 14 088,04 €, vybratá bola daň vo výške 13 607,33 €).
Celková suma nedoplatkov k 31. 12. 2011 na dani z nehnuteľnosti (príloha č. 6) bola vo
výške 3 761,94 €, pričom starosta uviedol aj mená jednotlivých dlžníkov.
Správu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu č. 8 Diskusia
V otvorenej diskusii vystúpil:
-

Mgr. Milan Čarnota – informoval sa, či je potrebné celonočné osvetlenie (osvetlenie
len v niektorých hodinách)

Po prejednaní tejto témy sa starosta spolu s poslancami zhodli neprerušovať osvetlenie.
Starosta doplnil diskusiu informáciami:
-

uzavrela sa s Poľnohospodárskym družstvo Veľký Lipník od 1. 2. 2012 nájomná zmluva
o prenájom parciel C-KN č. 419/3 – o výmere 6 m² a C-KN č. 419/4 o výmere 20 m²
Slovenský vodohospodársky podnik v Košiciach schválil Obci prenájom parciel E-KN
č. 7870/1, 7874/4 a C-KN č. 1013/2 o výmere 350 m², s tým že výmeru je potrebne
spresniť GO plánom (príloha č. 7)

K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
Starosta vyzval predsedníčku návrhovej komisie p. PaedDr. Katarínu Špesovú, aby
predniesla návrh na uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia. K prednesenému návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky a hlasovaním bol schválený (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Po schválení uznesenia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a šieste riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
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Vo Veľkom Lipníku, 24. 2. 2012
Zapísala: Gvozdiaková Helena

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Berila

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

Mgr. Milan Čarnota ............................................
Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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