Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 9. decembra 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril Ing. Peter
Labant, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny (príloha
č. 1) boli prítomní 7 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a tak bolo zasadnutie uznášania
schopné. Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1) Otvorenie – schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2) Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3) Vypočutie prítomných občanov obce
4) Smernica VO
5) Prevod majetku obce
6) Uvítanie detí do života
7) Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2016
8) Správa HK o ukončených kontrolách
9) Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017
10) Komunitný plán sociálnych služieb
11) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie roka 2015
12) Návrh na vysporiadanie spoločných pozemkov s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť
Veľký Lipník
13) Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2017
14) Rozpočet obce na rok 2017
15) Informácie starostu obce: a) Projekty (rekonštrukcia miestnych komunikácií, výmena
kotla na OCÚ + KD, verejné osvetlenie, Kanalizácia a ČOV, internet, stránka obce)
b) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
c) posilňovňa
d) súdne pojednávanie
16) Prehodnotenie platu starostu obce
17) Interpelácie poslancov
18) Uznesenie
19) Záver
K bodu 1/ Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ podľa pozvánky
zverejnenej na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
Následne starosta navrhol o doplnenie resp. pozmenenie navrhovaného programu a to
doplnením bodu 15 d) a 16. O tomto zmenenom návrhu programu zasadnutia dal starosta
hlasovať.
/Uznesenie č. 1/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví zapisovateľka p. Helena Gvozdiaková.
Za členov návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Ján Bočkaj
Jaroslav Hrebík
Radoslav Bjalončík
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/Uznesenie č. 2/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 2/ Na predchádzajúcom 5. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo
volebnom období 2015-2018 dňa 30. 9. 2016 boli prijaté uznesenia č. 1/M4/2016 –
12/M3/2016, ktoré boli starostom podpísané a zverejnené. Prijaté uznesenia boli splnené
alebo sa plnia a nemám vedomosť o platnom a nesplnenom uznesení OZ.
/Uznesenie č. 3/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 3/ O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu 4/ Dňa 11.12.2015 na 6. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schvaľovali
smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle novelizácie zákona NR SR č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov účinného od 1.11.2015 (novela zákonom č. 252/2015 Z. z.), nakoľko sa v roku
2016 konkrétne podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO") účinného od 18.4.2016
menil zákon o verejnom obstarávaní, dal som vypracovať novú smernicu. Túto smernicu ste
obdŕžali ako pracovný materiál v pozvánke a dnes by sme ju mali schvaľovať.
/Uznesenie č. 4/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 5/ Na predchádzajúcom zastupiteľstve konanom dňa 30.9.2016 sme schválili zámer
predaja pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Zámer predaja tejto parcely vo vlastníctve
obce podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí bol zverejnený na
úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce od 23.11.2016 do dnešného dňa a počas
tejto doby neboli k nemu podané žiadne námietky ani pripomienky. Odporúčam schváliť
predaj časti tejto parcely, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 2.- € za m².
/Uznesenie č. 5/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Dňa 16.10.2015 na 5. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme prijali
uznesenie ohľadom uvítania detí do života a to 7/4/2015 – OZ schvaľuje uvítanie detí do
života narodených rodičom, ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v obci Veľký Lipník
a zároveň schvaľuje:
- 50.- € na dieťa ako finančný dar obce
- 20.- € na dieťa (vecný dar + občerstvenie)
Vzhľadom na demografický vývoj v našej obci by som chcel toto uznesenie pozmeniť
a zároveň rozšíriť o ďalšie podporenie mladých rodín, informoval starosta.
Môj návrh je pôvodné obdarovanie finančným a vecným darom ponechať a zároveň
rozšíriť o jednorazový príspevok pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa o 100.- € a pri
narodení dvojičiek a viac, jednorazový príspevok v hodnote 200.- €. Zároveň túto dotáciu od
obce upraviť o podmienku , že daná rodina musí mať vyrovnané záväzky voči obci a obaja
rodičia musia mať trvalý pobyt v našej obci.
/Uznesenie č. 6/4/2016; Uznesenie č. 7/4/2016; Uznesenie č. 8/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 7/ S hlavným kontrolórom obce sme pripravili ďalšie rozpočtové opatrenie, ktoré
Vám dnes predkladám, začal tento bod starosta. Následne sa ujal slova hlavný kontrolór
p. Jendrichovský, ktorý stručne vysvetlil poslancom konkrétne rozpočtové opatrenie.
/Uznesenie č. 9/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 8/ Starosta poprosil hlavného kontrolóra, aby predniesol správu o kontrolnej činnosti
obce Veľký Lipník za rok 2016. Hlavný kontrolór obce podrobne poslancom predniesol
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník za rok 2016.
/Uznesenie č. 10/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 9/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník je potrebné
schvaľovať 2x ročne. Poprosím hlavného kontrolóra, aby predložil obecnému zastupiteľstvu
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník na I. polrok roku 2017.
Zároveň Vás poslancov chcem upozorniť, že môžete aj sami určiť hlav. kontrolórovi, na ktoré
činnosti kontroly sa má v danom polroku zamerať.
/Uznesenie č. 11/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 10/ Prvý krát bol tento plán sociálnych služieb predložený obecnému zastupiteľstvu
na 8. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2016, kde Obecné zastupiteľstvo
zobralo tento návrh na vedomie. Predložený komunitný plán sociálnych služieb bol aj
zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie a dodnes k nemu neboli vznesené
žiadne pripomienky. Tento plán bol znovu prerokovávaný na 9. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, kde boli od poslancov vznesené určité pripomienky, ktoré sa upravili a dnes
Vám predkladám návrh na schválenie.
Návrh komunitného plánu Vám bol zaslaný ako pracovný materiál.
Poďakovanie patrí najmä poslankyni Kataríne Špesovej, ktorá sa týmto plánom zaoberala
a upravila jednotlivé pripomienky.
/Uznesenie č. 12/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 11/ Starosta poprosil poslanca Jána Kuľandu, aby prítomným prečítal správu
nezávislého audítora k účtovnej závierke.
/Uznesenie č. 13/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 12/ Starosta pripomenul poslancov, že na 7. riadnom zasadnutí konanom dňa
19. februára 2016 sa prijalo uznesenie č. 15/1/2016, v ktorom OZ súhlasí so vzájomným
vysporiadaním pozemkov v časti obce Bočkajovský kút a v okolí farnosti Veľký Lipník. Na
základe tohto uznesenia bola naša žiadosť o vysporiadanie pozemkov predložená
Ekonomickej rade Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, a na ktorú obec dostala
odpoveď. Následne starosta poslancom prečítal odpoveď na našu žiadosť, ktorej obsahom bol
súhlas s výmenou pozemkov a ktoré starosta aj podrobne vysvetlil na mape.
Po krátkej debate sa poslanci zhodli, aby starosta ešte oslovil arcibiskupstvo s možnosťou
odkúpenia niektorých parciel, nakoľko obec nemá toľko vhodných parciel na výmenu.
/Uznesenie č. 14/4/2016; Uznesenie č. 15/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
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K bodu 13/ Starosta poprosil HK o jeho stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, kde
poslancom vysvetlil jednotlivé položky podľa predloženého materiálu.
/Uznesenie č. 16/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 14/ Aj tomto bode HK poslancom podrobne rozobral návrh rozpočtu obce na rok
2017 podľa predloženého materiálu. Otváram k tomuto bodu diskusiu, dodal starosta.
K tomuto bodu zareagoval poslanec Jaroslav Hrebík, ktorý navrhol, aby sa vyčlenili
peniaze aj na nedokončené ihrisko v Šoltysej.
/Uznesenie č. 17/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 15/
a) Projekty
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - do dnešného dňa neprebehlo vyhodnocovanie
projektov, kde máme podaný projekt na úpravu cesty od zastávky ZŠ s MŠ po
futbalové ihrisko. Pravdepodobne sa budú tieto akcie vyhodnocovať niekedy vo
februári.
- Kotol OCU - projekt je úspešné ukončený aj vyplatený a už od začiatku vykurovacej
sezóny fungujeme na tomto ohreve kancelárii a kultúrneho domu. Verím, že bude aj
úspora, zatiaľ je to však ťažko povedať, lebo každá zima je iná.
- Verejné osvetlenie – tento rok sme prvýkrát vyhodnocovali úsporu na novom osvetlení
v obci. Pôvodných 89 svietidiel bolo rozšírených o ďalších 15 svietidiel, teda
momentálne máme v obci 104 svietidiel verejného osvetlenia. Priemerná úspora
elektrickej energie je cca 50% oproti starému osvetleniu, aj po dobudovaní ďalších
cca 17% svietidiel.
- Kanalizácia a ČOV obce - aj tento rok sme podali projekt na Environmentálny fond
na pokračovanie v kanalizácií a taktiež na začatie budovania ČOV. Momentálne sa
dokončuje projekt na nový most, kde ma byť umiestnená ČOV za futbalovým
ihriskom. Tento most po získaní všetkých vyjadrení bude zaradený do žiadosti na
Environmentálny fond v ďalšom kalendárnom roku. Celkovo sme žiadali cca
500 000.- €. Spolufinancovanie pri tomto projekte je 5%, čo predstavuje sumu cca
25 000.- €.
- Internetová stránka obce - pripravuje sa nová internetová stránka obce, ktorá by mala
byť spustená už čoskoro, najneskôr však do konca januára 2017.
/Uznesenie č. 18/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
b) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej však raz za tri mesiace. Môj návrh
je stanoviť 4 pevné termíny a doplniť zastupiteľstvo mimoriadnymi zasadnutiami podľa
potreby, dodal starosta.
Môj návrh: 17. 2. 2017, 7. 4. 2017, 23. 6. 2017, 22. 9. 2017, 15. 12. 2017
/Uznesenie č. 19/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
c) Posilňovňa
Audítorka ma upozornila nato, že naša zmluva ohľadom prenajatia posilňovne nie je
v poriadku. Jedná sa o to, že sme do zmluvy nezahrnuli náradie, iba prenájom priestoru,
pričom vybavenie posilňovne je v hodnote cca 5 000.- €. Suma za prenájom bola stanovená
vo výške 600.- € ročne.
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Nakoľko sa prerobilo kúrenie aj v posilňovni náklady na túto prevádzku výrazne poklesli.
Preto navrhujem zníženie tejto sumy za prenájom na polovicu, to znamená 300.- € ročne,
dodal starosta.
/Uznesenie č. 20/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
d) Podanie obžaloby
Starosta stručne zhrnul problematiku týkajúcu sa podania obžaloby v prípade súdneho
pojednávania na zastupovanie v spore pre prečin poškodzovania cudzej veci, týkajúcej sa
pamätnej tabule.
/Uznesenie č. 21/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 16/ Na návrh zástupcu starostu a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, môže obecné
zastupiteľstvo zvýšiť plat starostu až o 70%, vyplýva to z § 4 ods. 2 spomínaného zákona. Po
krátkej debate a návrhoch medzi poslancami, obecné zastupiteľstvo sa zhodlo a schválilo
navýšenie doterajšieho platu starostovi obce Ing. Petrovi Labantovi o 5% s účinnosťou
od 1. 1. 2017.
/Uznesenie č. 22/4/2016/
Hlasovanie: ZA: prítomní 6 poslanci
K bodu 17/ Možnosť interpelácie nevyužil nikto z prítomných.
K bodu č. 18/ Na vyzvanie starostu obce, člen návrhovej komisie Ján Bočkaj predniesol
návrh na uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia.
K prednesenému návrhu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky a hlasovaním bol
návrh schválený.
K bodu č. 19/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva, poprial prítomným poslancom príjemné prežitie Vianočných
sviatkov, taktiež úspešný krok do Nového roku a 10. riadne zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 9. 12. 2016

Zapísala:

Helena Gvozdiaková

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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