Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 27. júna 2014
PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Ján Bočkaj
Mgr. Milan Čarnota
Vasil Labovský
Jaroslav Hrebík
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Juraj Berila
PROGRAM:
1) Otvorenie – schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
2) Vyhodnotenia plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3) Vypočutie prítomných občanov obce
4) Voľba hlavného kontrolóra obce
5) Finančné vysporiadanie roka 2013
6) Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2014
7) Rôzne: a) plat starostu obce v roku 2014
b) zápis do obecnej kroniky za rok 2012– výzva na zverejnenie ospravedlnenia
a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
c) daň z nehnuteľnosti pre časť obce Šoltysa, odvodnenie – riešenie
povodňového ohrozenia
d) prevod majetku obce – parcely C-KN č. 997/3
e) prevod majetku obce – časti parcely C-KN 494/2
f) 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci – scenár osláv
g) informácie starostu obce
8) Interpelácie poslancov
9) Uznesenie
10) Záver
ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
18. 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 7 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: Jaroslav Hrebík
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Vasil Labovský
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vyhodnotenie vykonal starosta obce ústne.
Obsah vystúpenia:
Na predchádzajúcom 17. zasadnutí OZ dňa 25. 4. 2014 boli prijaté uznesenia č. 33/2014
až 38/2014, ktoré boli starostom podpísané a zverejnené. Prijaté uznesenia sú splnené alebo sa
plnia v určených termínoch. Nemám vedomosť o platnom a nesplnenom uznesení OZ.
Ako starosta obce Vás informujem o plnení uznesení, kontrolu plnenia ukladacích
uznesení má zabezpečovať hlavný kontrolór obce a to predkladaním správy o plnení
v schválených obdobiach.
Diskusia: OZ berie na vedomie: Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ zo dňa 25. 4. 2014
/Uznesenie č. 39/2014, bod
1/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra obce
Rokovanie o tomto bode otvoril starosta obce, ktorý uviedol:
OZ na svojom 17. zasadnutí dňa 25. 4. 2014 určilo náležitosti písomnej prihlášky do volieb
hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník, jeho pracovný úväzok (15 %) aj termín odovzdania
písomnej prihlášky (12. 6. 2014) a zároveň vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra na deň
27. 6. 2014.
V určenom termíne bola doručená na Obecný úrad jedna písomná prihláška. Kontrolu
splnenia náležitosti doručenej prihlášky vykonala trojčlenná komisia poslancov OZ v zložení:
Mgr. Juraj Berila, Ing. Vladimír Gvozdiak a Jaroslav Hrebík dňa 13. 6. 2014 o 17,00 hodine,
ktorá konštatovala že uchádzačka Ing. Jaroslava Grichová, trvale bytom ul. Teodora Tekela
6740/16, Trnava doložila všetky požadované listiny a splnila všetky náležitosti v zmysle
určených podmienok a odporúča ju zaradiť do zoznamu kandidátov na voľbu hlavného
kontrolóra obce, ktorá sa uskutoční 27. 6. 2014 na rokovaní OZ.
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Pred pristúpením k samotnej voľbe, je potrebne schváliť podmienky pre voľbu hlavného
kontrolóra a zvoliť volebnú komisiu. Potom starosta predniesol návrh Podmienok pre voľbu
hlavného kontrolóra /písomný materiál/ a návrh zloženia volebnej komisie: PaedDr. Katarína
Špesová, Mgr. Juraj Berila, Ján Bočkaj.
Po schválení podmienok pre voľbu a zvolení volebnej komisie malo rokovanie pokračovať
prezentáciou kandidátky, ktorá však na rokovanie neprišla a tak prítomní poslanci pristúpili
k tajným voľbám hlavného kontrolóra.
Po spočítaní hlasov členka volebnej komisie PaedDr. Katarína Špesová oznámila
výsledok volieb:
- prítomní na hlasovaní: 7
- hlasovali za:
3
- hlasovali proti:
Ø
- hlasovania sa zdržali: 4
a konštatovala, že podľa schválených podmienok pre voľbu obecné zastupiteľstvo nezvolilo
kandidátku Ing. Jaroslavu Grichovú za hlavnú kontrolórku obce, nakoľko nezískala
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov.
V následnej rozprave bolo dohodnuté a schválené vyhlásenie ďalšej voľby hlavného
kontrolóra obce na deň 19. september 2014 /plánované zasadnutie OZ/ za rovnakých
podmienok pre voľbu, s tým, že na predloženie písomných prihlášok s náležitosťami bol
určený termín 4. 9. 2014 do 14,00 hod.
Diskusia: OZ schvaľuje:
a) Overenie úplnosti doručenej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce
b) Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník
volí
Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:
PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
/Uznesenie č.
40/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
OZ nezvolilo:
kandidátku Ing. Jaroslavu Grichovú za hlavnú kontrolórku obce (v tajnej voľbe
nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov)
/Uznesenie č.
41/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
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OZ určuje:
a) Náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
- štruktúrovaný profesijný životopis
- fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri voľbe kandidát preukáže
originál tohto dokladu)
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v platnom znení, za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku
Termín odovzdania písomnej prihlášky: 4. 9. 2014 do 14,00 hod.
b) pracovnú komisiu na kontrolu splnenia náležitosti doručených prihlášok kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra v zložení:
Mgr. Juraj Berila, Ing. Vladimír Gvozdiak, Jaroslav Hrebík
/Uznesenie č. 53/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 5 Finančné vysporiadanie roka 2013
Rokovanie o tomto bode otvoril starosta obce.
Obsah vystúpenia:
Proces schvaľovania záverečného účtu obce za rok 2013 bol začatý už na 16. zasadnutí
OZ dňa 14. 2. 2014, keď bolo vykonané a zverejnené vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za
rok 2013, pokračoval na 17. zasadnutí OZ dňa 25. 4. 2014 keď bol predstavený a zverejnený
návrh Záverečného účtu obce za rok 2013. Dnes by mal byť proces zakončený schválením
záverečného účtu obce za rok 2013.
Počas celého obdobia sú písomné návrhy zverejnené a dodnes k ním neboli podané žiadne
námietky alebo pripomienky.
Na záver starosta obce stručne zhrnul návrh Záverečného účtu obce za rok 2013 a otvoril
k nemu diskusiu.
Diskusia: OZ schvaľuje:
a) záverečný účet obce Veľký Lipník za rok 2013
b) celoročné hospodárenie za rok 2013 s výsledkom + 5 110,68 Eur bez výhrad
c) doplnenie rezervného fondu sumou 5 335,64 Eur na výšku 13 675,68
/Uznesenie č. 42/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
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K bodu č. 6 Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2014
Starosta obce podal poslancom ústnu informáciu o stave a vývoji nezamestnanosti na
území okresu a obce a nástrojoch aktívnej politiky práce pre rok 2014.
Diskusia: OZ berie na vedomie: Informáciu starostu obce o nástrojoch aktívnej politiky práce na
území obce pre rok 2014
/Uznesenie č. 39/2014, bod 2/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7 Rôzne
a) Plat starostu obce v roku 2014
Rokovanie o tomto bode uviedol starosta obce konštatovaním, že každoročnou zákonnou
povinnosťou obecného zastupiteľstva (zákon č. 253/1994 Z. z. v platnom znení) je rozhodnúť
do 30. 6. o plate starostu obce a zverejniť túto skutočnosť.
Podľa výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2013 (824.- €) a veľkosti
našej obce (do 1 000 obyvateľov) je minimálny plat starostu obce vo výške 1 360.- Eur (824 x
1,65). Takto určený minimálny plat môže zastupiteľstvo zvýšiť od 0% do 70%.
V predchádzajúcich rokoch bol starostovi základný plat zvýšený o 25%; pri rovnakej výške
zvýšenia by bol nový plat starostu 1 700.- Eur, t. j. vyšší o 39.- Eur.
Potom starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Diskusia: OZ schvaľuje: mesačný plat starostu obce Veľký Lipník s účinnosťou od 1. 6. 2014
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. ... 1 360.- Eur
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. ... 340.- Eur
Spolu vo výške .................................................. 1 700.- Eur
/Uznesenie č. 43/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
b) Zápis do obecnej kroniky za rok 2012 – výzva na zverejnenie ospravedlnenia
a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
_______________________________________________________________
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s Výzvou na zverejnenie ospravedlnenia
a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorá bola doručená na Obecný úrad Veľký Lipník
dňa 17. 6. 2014 od Advokátskej kancelárie Illeš, Šimčák, Bröstl, s. r. o., Štúrová 27, Košice,
ktorú na zastupovanie splnomocnila Elena Závacká, bytom Veľký Lipník 75.
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K objasneniu veci starosta znovu prečítal text zápisu, do obecnej kroniky za rok 2012,
ktorý ako návrh bol zverejnený na internetovej stránke obce v sekcii „Úradná tabuľa –
dokumenty na pripomienkovanie“. Informáciu o Zverejnení zobralo OZ na vedomie 28. 6.
2013 na 13. zasadnutí OZ. Keďže počas zverejnenia neboli k návrhom zápisov vznesené
žiadne pripomienky, boli texty zápisov do obecnej kroniky za roky 2011, 2012 schválené
uznesením OZ na 14. zasadnutí dňa 25. 10. 2013 a zároveň boli zvesené z internetovej stránky
obce. Dňa 27. 1. 2014 bola na obecný úrad doručená Výzva E. Závackej na odstránenie
neoprávneného zásahu do osobnostných práv zo strany OcÚ Veľký Lipník uvedeného
v kronike Obce Veľký Lipník k roku 2012, ktorú OZ zobralo na vedomie na 16. zasadnutí
dňa 14. 2. 2014.
Vzhľadom na overenú skutočnosť, že v roku 2012 došlo k zmene vlastníka (majiteľa)
rodinného domu súpisné číslo 75 /zmluva z 23. 1. 2012/ a bolo to už po skutočnostiach
opísaných v dotknutom zápise, navrhol starosta schváliť nasledovnú úpravu dotknutého
zápisu v obecnej kronike za rok 2012.
„Spor obce s majiteľmi domu súpisné číslo 75. Majitelia napriek nesúhlasu obce osadili
na svoju parcelu C-KN č.419/2 železnú bránu, čím zabránili používať doterajšiu prístupovú
cestu do lokality „Pod oblažec“. Majitelia chceli svojím opatrením zabrániť znečisťovaniu
prírody, pretože niektorí obyvatelia obce vynášali do tejto lokality odpad. Svojím opatrením
obmedzili aj tých, ktorí sa potrebovali dostať k svojím poliam. Obec stavebnými úpravami
urobila vedľa na parcele C-KN 419/1 novú prístupovú cestu do tejto lokality a na parcele č.
419/3 pevne osadila smerovníky navádzajúce na novú prístupovú cestu“.
(Uvedené skutočnosti sa týkajú majiteľov domu súpisné číslo 75 do 23. 1. 2012).
Ďalej uviedol, že na výzvu advokátskej kancelárie bude reagovať vybraný právny
zástupca obce a za nepravdivé tvrdenia sa Obec ospravedlní, pričom ospravedlnenie bude
zverejnené na rovnakom mieste ako text návrhu zápisu do kroniky. Vo všeobecnej rozprave
sa prítomní zhodli, že išlo o zverejnenie Návrhu a v sekcii „Dokumenty na
pripomienkovanie“, preto z toho nemohla vzniknúť nikomu nemajetková ujma a odmietli jej
náhradu v peniazoch.
Diskusia: OZ berie na vedomie: Výzvu na zverejnenie ospravedlnenia a náhradu nemajetkovej
ujmy v peniazoch doručenú na Obecný úrad dňa 17. 6. 2014 od
advokátskej kancelárie Illeš, Šimčák, Bröstl, Štúrová 27, Košice,
zastupujúcej E. Závackú
/Uznesenie č. 39/2014, bod 3/
OZ schvaľuje: Úpravu textu zápisu v obecnej kronike za rok 2012 v časti Rôzne
v nasledovnom znení:
„Spor obce s majiteľmi domu súpisné číslo 75. Majitelia napriek nesúhlasu obce osadili
na svoju parcelu C-KN č.419/2 železnú bránu, čím zabránili používať doterajšiu prístupovú
cestu do lokality „Pod oblažec“. Majitelia chceli svojím opatrením zabrániť znečisťovaniu
prírody, pretože niektorí obyvatelia obce vynášali do tejto lokality odpad. Svojím opatrením
obmedzili aj tých, ktorí sa potrebovali dostať k svojím poliam. Obec stavebnými úpravami
urobila vedľa na parcele C-KN 419/1 novú prístupovú cestu do tejto lokality a na parcele
č. 419/3 pevne osadila smerovníky navádzajúce na novú prístupovú cestu“.
(Uvedené skutočnosti sa týkajú majiteľov domu súpisné číslo 75 do 23. 1. 2012).
/Uznesenie č. 44/2014/
HLASOVANIE:
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prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
c) Daň z nehnuteľnosti za rok 2014 pre časť Šoltysa, riešenie povodňového ohrozenia
odvodnením
_____________________________________________________________________
Rokovanie o tomto bode začal starosta informáciou o plnení finančného príspevku pre
obec od investora FTVE, a pokračoval záväzkami obce prislúchajúcimi k získanému
príspevku. Navrhol vyplatiť finančný príspevok vo výške aktuálnej dane z nehnuteľnosti
stavbou FTVE dotknutým daňovníkom aj v roku 2014, informoval o vytýčení plochy pre
športové ihrisko v časti obce Šoltysa /na pozemku vo vlastníctve Obce/ aj o súhlase
dotknutých občanov s realizáciou odvodnenia.
Vzhľadom na to, že pri prívalových dažďoch dochádza už k ohrozovaniu a poškodzovaniu
miestnej komunikácie v časti obce Šoltysa (pri súp. č. 277) informoval starosta o doteraz
vykonaných opatreniach a výsledkoch uskutočnených rokovaní s dotknutými občanmi
a navrhol konkrétny spôsob realizácie odvedenia prípadnej povodňovej vlny z prívalových
dažďov, ako aj realizáciu na jeseň 2014 financovanú z príspevku od investora FTVE.
Diskusia: OZ schvaľuje:
a) vyplatenie finančného príspevku vo výške aktuálnej dane z nehnuteľnosti
vyrubenej na rok 2014 všetkým daňovníkom, ktorých predmetom dane sú pozemky
a stavby nachádzajúce sa v časti obce Šoltysa – od súp. č. 242 po súp. č. 338, 340
a 341, a to z príspevku získaného od investora FTVE
b) realizáciu odvedenia povodňovej vlny z existujúcej dažďovej kanalizácie za
rodinnými domami č. 244, 245 a 246 novým odľahčovacím potrubím cez parcelu
C-KN č. 815 do zrekonštruovaného priepustu pred rodinným domom súp. č. 246,
a to z príspevku získaného od investora FTVE. Profily odľahčovacieho potrubia
a priepustu budú upresnené miestnym šetrením za prítomnosti vybratého
projektanta a dotknutých občanov.
/Uznesenie č. 45/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
d) Prevod majetku obce – parcely C-KN č. 997/3
Rokovanie o tomto bode otvoril starosta obce, ktorý uviedol, že na základe Uznesenia
a záverov z minulého zasadnutia bolo pripravené majetkoprávne vysporiadanie parcely C-KN
č. 997. GO plánom č. 38/2014 zo dňa 14. 5. 2014 boli zamerané 2 parcely - 997/1 – 8m²
a 997/2 - 5m² /okapy stavieb M. Kušnirákovej/ a 1 parcela 997/3 ..... 188 m², ktorá má byť
predmetom predaja. Bol zverejnený zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Veľký
Lipník podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a to parcely C-KN č. 997/3, zastavané plochy o výmere 188 m², ktorá bola
vytvorená GO plánom č. 38/2014 zo dňa 14. 5. 2014 z parciel E-KN č. 7827/2 (183 m²)
a 7874/141 (5m²), vedených na liste vlastníctva č. 1394 v katastrálnom území Veľký Lipník,
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do výlučného vlastníctva Pavla Fodora, nar. 27. 7. 1954, trvale bytom Veľký Lipník
č. 212, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že:
ide o prevod pozemku samostatne nevyužiteľného a funkčne prislúchajúceho k pozemku
žiadateľa, ako prístupová komunikácia.
V súlade s § 16 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce (VZN č.
65/2012) bol návrh zverejnený na úradnej tabuli obce od 11. 6. 2014 do dnešného dňa
(27. 6. 2014).
Počas zverejnenia boli k návrhu na obecný úrad doručené:
- žiadosť M. Kušnirákovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce (parcela č. 997
registra „C“)
- námietku proti zámeru obce predať pozemok účelovej komunikácie na pozemku
parcelne číslo 997 registra „C“
Starosta obce oboznámil prítomných so znením obidvoch písomnosti.
Diskusia:
V diskusii poslanci OZ potvrdili svoje stanoviska z minulého zasadnutia OZ - pozemok
už dlhodobo neslúži ako účelová komunikácia, nemožno očakávať zmenu tohto stavu
(nevedie nikam), pre žiadateľku M. Kušnirákovú nie je pozemok potrebný a využiteľný, jej
záujmy sú riešené novovytvorenými parcelami C-KN č. 997/1 a 997/2 (okapy jej stavieb),
preto odmietli námietku M. Kušnirákovej a neschválili odpredaj pozemku č. 997 registra „C“
žiadateľke M. Kušnirákovej.
OZ odmieta:
námietku Márie Kušnirákovej, trvale bytom Veľký Lipník č. 211, proti zverejnenému
zámeru obce Veľký Lipník predať parcelu C-KN č. 997/3, zastavené plochy o výmere
188 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
/Uznesenie č. 46/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
OZ schvaľuje:
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Veľký Lipník podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to parcely C-KN č. 997/3,
zastavané plochy o výmere 188 m², ktorá bola vytvorená GO plánom č. 38/2014 zo dňa
14. 5. 2014 z parciel E-KN č. 7827/2 (183 m²) a 7874/141 (5m²), vedených na liste vlastníctva
č. 1394 v katastrálnom území Veľký Lipník,
do výlučného vlastníctva Pavla Fodora, nar. 27. 7. 1954, trvale bytom Veľký Lipník
č. 212, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že:
ide o prevod pozemku samostatne nevyužiteľného a funkčne prislúchajúceho k pozemku
žiadateľa, ako prístupová komunikácia, za cenu 3,50 Eur za m².
/Uznesenie č. 47/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
OZ neschvaľuje:
odpredaj pozemku označeného ako parcela registra „C“ číslo 997 žiadateľke Márií
Kušnirákovej, trvale bytom Veľký Lipník č. 211
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/Uznesenie č. 48/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
e) Prevod majetku obce – časti parcely C-KN č. 494/2
Starosta obce predniesol písomnú žiadosť Jána Morávka, Veľký Lipník č. 44 o odkúpenie
časti parcely C-KN 494/2 – dielu okolo parcely C-KN č. 497, šírky cca 6 m, dĺžky cca 20 m
z dôvodu vytvorenia priestoru na rozšírenie prístupu na svoj pozemok a výstavby skladu
paliva.
Žiadosť bola doložená súhlasným stanoviskom ZŠ s MŠ Veľký Lipník /správca parcely
vo vlastníctve obce /aj fotodokumentáciou existujúceho stavu, ktorá potvrdzovala skutočnosť,
že obec ani ZŠ s MŠ dotknutú časť parcely nevyužíva, nemá k nej prístup – je pod medzou,
nepotrebuje ju, a tak starosta odporučil schváliť majetkoprávne vysporiadanie predmetnej
časti parcely /Zameranie GO plánom/ a realizovať úkony vedúce k predaju ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Diskusia:
V diskusii poslanci OZ súhlasili s majetkoprávnym vysporiadaním /zameranie na náklady
žiadateľa/ aj prípravou predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o predaj
nevyužívaného a nepotrebného majetku, ktorý funkčne (výškovými pomermi) prislúcha
k pozemku žiadateľa Jána Morávka a samostatne nie je využiteľný pre iného žiadateľa.
OZ schvaľuje:
realizáciu majetkoprávneho vysporiadania parcely C-KN č. 494/2 – časti okolo parcely
C-KN č. 497 vo výmere cca 120 m², ako prípravu na jej predaj žiadateľovi Jánovi Morávkovi.
/Uznesenie č. 49/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
f) 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci – scenár
Starosta obce predniesol návrh scenára osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky
o obci, ktorý v písomnej podobe pripravila pracovníčka obce p. Kaminská.
Vyzval všetkých poslancov na pomoc a spoluprácu pri príprave aj realizácii osláv.
Za pevné body scenára označil:
termín (15. – 17. 8. 2014), miesto podľa počasia (16. 8. – ihrisko TJ, 17. 8. – sála
kultúrneho domu).
Na základe odporúčania príslušnej komisie zahrnul do scenáru aj vydanie a krst knihy, ktorú
pripraví a vydá obec za výdatnej pomoci a podpory kronikárov obce.

Diskusia:
Vo všeobecnej rozprave poslanci OZ podávali návrhy na doplnenie scenára o konkrétne
akcie.
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J. Hrebík – prisľúbil pomoc miestneho Poľovníckeho združenia Červené skalky pri príprave
a podávaní guľášu z vlastných zdrojov PZ, aj pri obsluhe stánku s občerstvením;
po vlastnej línii zabezpečí vystúpenie tanečného súboru.
OZ schvaľuje:
scenár osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci (15. – 17. 8. 2014)
/Uznesenie č. 52/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
g) informácie starostu obce
Starosta obce v tomto bode podal poslancom OZ nasledovné informácie:
- o ukončení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ a vymenovaní Mgr. Anny
Sikorjakovej na túto funkciu s účinnosťou od 1. 7. 2014 na päť rokov
- o ponuke firmy Blachotrapez na rekonštrukciu BUS čakárni (výmenu plechov)
zápočtom za reklamný priestor na týchto BUS čakárniach na 10 rokov pričom dodal,
že ponuka je v rozpore so zámerom obce modernizovať BUS čakárne v obci
/otvorené, základný materiál – drevo, .../, ktorý však pravdepodobne v tomto roku
nebude realizovateľný z finančných dôvodov
- o sťažnosti Jána Chattu na problémy vyplývajúce z užívania susediaceho futbalového
ihriska; starosta obce prečítal poslancom na Obecný úrad doručenú sťažnosť;
Diskusia:
V diskusii poslanci podporili odmietnutie ponuky firmy Blachotrapez. Vo veci riešenia
sťažnosti Jána Chattu bola za aktívnej účasti poslancov OZ určená forma odpovede
sťažovateľovi aj spôsob riešenia jeho sťažnosti – vzájomnou dohodou s TJ Družstevník
Veľký Lipník
OZ berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o tom, že dňa 27. 6. 2014 vymenoval Mgr. Annu
Sikorjakovú, ako Radou školy pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník navrhnutého kandidáta, za
riaditeľku Základnej školy s materskou školou vo Veľkom Lipníku na päťročné
/Uznesenie č. 39/2014, bod
funkčné obdobie s účinnosťou od 1. 7. 2014
4/
- Sťažnosť Jána Chattu na problémy vyplývajúce z užívania susediaceho futbalového
ihriska
/Uznesenie č. 39/2014, bod 5/
- Ponuku firmy Blachotrapez na rekonštrukciu autobusových čakárni
/Uznesenie č. 39/2014, bod 6/
OZ žiada:
starostu obce o postúpenie kópie sťažnosti Jána Chattu zástupcovi TJ Družstevník Veľký
Lipník a vyhotovenie písomnej odpovede na sťažnosť v termíne do 15. 7. 2014 s uvedením
týchto skutočnosti:
- futbalové ihrisko je v správe a užívaní TJ Družstevník Veľký Lipník, jeho práva preto
neporušila obec ako orgán verejnej správy
- je potrebné hľadať vzájomne výhodnú dohodu medzi sťažovateľom a TJ Družstevník,
nakoľko existencia futbalového ihriska na súčasnom mieste bola sťažovateľovi známa
10

už pred výstavbou rodinného domu, pričom určite opatrenia (zábrany z pletiva) boli
vykonané
- ak bude výsledkom vzájomnej dohody skutočnosť, že je potrebné a bude účinné
rozšírenie terajšej zábrany do šírky, obec takúto požiadavku zaradí do plánu na
realizáciu
/Uznesenie č. 50/2014/
OZ odmieta:
ponuku firmy Blachotrapez na nové oplechovanie autobusových čakárni za cenu
reklamného priestoru na 10 rokov
/Uznesenie č. 51/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 7
hlasovali za: 7
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 8 Interpelácie poslancov
V tomto bode nevystúpil nikto.
K bodu č. 9 Uznesenie - rekapitulácia
Člen návrhovej komisie PaedDr. Katarína Špesová predniesla úplne znenie uznesení
č. 39/2014 ÷ 54/2014 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 18. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 27. 6. 2014

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Hrebík

Zapísala:

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

Vasil Labovský

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

Gvozdiaková Helena

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