U z n e s e n i e
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 12. decembra 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e

na

vedomie

1) Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2008.
2) Vykonanie odbornej prípravy členov štábu obrany obce a vedúcich
jednotiek CO obce Veľký Lipník
B. s c h v a ľ u j e
1) Zmeny rozpočtu obce na rok 2008 v zmysle predloženého návrhu:
- zvýšenie celkových príjmov obce a ZŠsMŠ o 10 937 000,- Sk na 26 292 000,- Sk
- zvýšenie celkových výdavkov obce a ZŠsMŠ o 10 937 000,- Sk na 26 292 000,- Sk
2) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 49/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Veľký Lipník.
3) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 50/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Veľký Lipník.
4) Rozpočet obce na rok 2009, podľa predloženého návrhu, ako VZN č. 51/2008
s celkovými príjmami vo výške
537 542,- EUR (16 194 tis. Sk)
s celkovými výdavkami vo výške
537 542,- EUR (16 194 tis. Sk)
- z toho OBEC - bežné výdavky
166 700,- EUR ( 5 022 tis. Sk)
- kapitálové výdavky 22 461,- EUR ( 676,7 tis. Sk)
ZŠsMŠ – bežné výdavky
348 381,- EUR (10 495,3 tis. Sk)
5) Poskytnutie kapitálového transferu Základnej škole na zateplenie fasády vo
výške 80.000,- Sk.
6) Odpustenie nevymožiteľných pohľadávok, pohľadávok ktorých vymáhanie by viedlo k finančnej likvidácii dlžníka, ako aj pohľadávok, pri ktorých náklady na ich
vymáhanie by prekročili príjem z pohľadávky, v celkovej výške 193 034,60 Sk
(6 407,58 EUR) a to v zmysle predloženého návrhu.
7) a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenia 2.2-Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký
Lipník“.
b) Zabezpečenie realizácie predmetného projektu po schválení žiadosti o NFP.

- 2 c) Financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník“
o celkových oprávnených výdavkoch 129 990,- EUR, vo výške 5 %, čo predstavuje 6 499,50 EUR.
8) Ústrednú inventarizačnú komisiu na riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a
pohľadávok Obce k 31. 12. 2008 v zložení:
Mgr. Juraj Berila - predseda
Mária Gvozdiaková - člen
Mária Palubová - člen
C.

žiada

starostu obce

1) Prejednať možnosti a podmienky majetkoprávneho vysporiadania miestnych
komunikácií okolo zdravotného strediska s Obcou Kamienka.

