Zá p i sn i ca
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstvaobce Veľký Lipník,
konaného dňa 27. augusta2010

---------------------------------------------------------------------PRÍTOMNÍStarosta obce: Ing. ŠtefanStempák
Poslanci OZ:

Mgr. Juraj Berila,
Ing. Peter Labant
Michal Jedinák
Marián Bočkaj
Milan Čarnota
Jozef Filler

PROGRAM: 1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2) Plnenierozpočtu obce za I. polrok 2010
3) Prípravastretnutia delegácii obyvateľov Janoshalmy(Maďarsko), Nawojowej
(Poľsko) a VeľkéhoLipníka(Slovensko) v Nawojowej2. – 6. septembra
2010
4) Určenie náležitosti výkonufunkcie starostuobce a poslancovobecného
zastupiteľstva vo volebnomobdobí2010 - 2014
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie a záver
ROKOVANIE
K bodu č. 1
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných na zasadnutí a konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných
6
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutieje uznášaniaschopné(prezenčnálistina – príloha
č. 1).
Za overovateľov zápisniceboli navrhnutía schváleníposlanci: Milan Čarnota
Michal Jedinák
Do návrhovejkomisie pre prípravuuzneseniaboli zvolení: Mgr. Juraj Berila
Marián Bočkaj
Jozef Filler
Zapisovateľkouje pracovníčkaOcÚ: Helena Gvozdiaková
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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
Písomný materiál – Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2010 ( príloha č. 2), bol zaslaný spolu
s pozvánkou.
Starosta obce prítomnýchposlancovinformoval o plnení rozpočtu podľa predloženej prílohy a podotkol, že
sa využil aj rezervnýfond , aby sa mohlopokračovať v rozrobenýchakciácha v chodeobce.
K bodu č. 3
Na základepodania projektu „kanalizácia a ČOV“, ktorý bol už spomenutýna 15
a 16tom zasadnutí, náš projekt postúpil do druhého kola. Od nášho partnera (Poľska)sme dostali pozvanie na
medzinárodnúvýstavu – roľníčka, na základe čoho sa musímedohodnúť na zostave, ktorá tam pôjde, dodal
starosta.
Poslanci OZ navrhli zostavua pokračovalosa v ďalšombode.
K bodu č. 4
Starosta obce informoval prítomných o blížiacich sa komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 27. 11.
2010, na základe čoho je potrebné určiť počet volených poslancov a volebný obvod. Novou povinnosťou je
určiť úväzok starostu obce v ďalšom volebnomobdobí. Starosta navrhol ponechať 1 volebný obvod, aj počet
poslancov( t. j. 7) a poslanci odsúhlasili ponechať, aj naďalej plný úväzokstarostuobce.
K bodu č. 5
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 57/2010, ktorýmsa určuje výška príspevkuna čiastočnú úhradu
nákladovv škole a školskýchzariadeniach, ktorýchzriaďovateľomje ObecVeľký Lipník.
Návrhomsa odstraňujú matematickéchybyvo VZNč. 48/2008, zaokrúhľujú sa jednotlivé sumyplatieb po
prepočte na EUROa miernesa zvyšuje poplatokna činnosť školskéhoklubu detí (od 1. 1. 2011).
K bodu č. 6
K prejednanémuprogramu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili prítomní poslanci s rôznymi návrhmi
k plánovanejceste do Poľska.
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K bodu č. 7
Predsedanávrhovejkomisie – Mgr. Juraj Berila predniesolnávrh na uznesenie. Po jeho doplneníbolo
uznesenieprítomnýmiposlancamijednohlasneschválené.

Starostaobce poďakoval prítomnýmposlancomza účasť, oboznámil ich s dátumomnajbližšiehozasadnutia
OZ a zasadnutieukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 27. 8. 2010

Overovatelia zápisnice:
Čarnota Milan ............................ ................
Jedinák Michal ............................................
Ing. ŠtefanStempák
starostaobce

