R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,
zo 7 poslancov je prítomných 5 poslancov. Oboznámil prítomných s navrhovaným programom, požiadal ich o jeho doplnenie prípadne pozmenenie a tak bol program prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Marián Bočkaj a Milan Čarnota.
Zapisovateľkou je Mária Palubová - pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Mgr. Juraj Berila,
Michal Jedinák a Ing. Viera Mamrillová.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu č. 2
Starosta obce oboznámil prítomných so správou o hospodárení za I. polrok 2007.
Uviedol, že z rozpočtovaných príjmov v sume 14 059 00,- Sk bolo v I. polroku dosiahnutých 7 446 314,11 Sk a z rozpočtovaných výdavkov bolo za uvedené obdobie
čerpaných 6 490 398,- Sk. Výsledkom hospodárenia za I. polrok 2007 je prebytok vo
výške
955 916,- Sk. Z dôvodu, že príjmy aj výdavky sa plnia priebežne nie je potrebné schválený rozpočet na rok 2007 k dnešnému dňu upravovať, zdôraznil starosta obce. Pomerne vysoké čerpanie je na položke vývoz TDO a to z dôvodu, že náklady na vývoz
veľkoobjemového, nebezpečného a separovaného odpadu sú veľké a príjmy zo separovaného zberu oproti výdavkom sú len nepatrné. Na položke rekonštrukcia a modernizácia MŠ + ŠJ zatiaľ čerpanie nebolo žiadne, pretože s prácami sa pokračuje až od júla.
K bodu č. 3
Starosta obce uviedol, že dane a poplatky sa inkasujú priebežne a obec neeviduje
veľké nedoplatky na týchto daniach a poplatkoch. Za I. polrok 2007 na dani z nehnuteľnosti od právnických osôb bolo zinkasovaných 79.697,- Sk a od fyzických osôb
50.739,- Sk; na dani zo stavieb od PO inkaso nebolo žiadne a od FO bolo zinkasovaných 72.738,- Sk; daň z bytov zinkasovaných 489,- Sk; daň za psa zinkasovaných
6.500,- Sk; na poplatkoch za TDO bolo zinkasovaných 183.873,- Sk. Nedoplatky na dani
z nehnuteľnosti od PO má len Pozemkové spoločenstvo N. Ružbachy vo výške 8.4ll,- Sk
a to za rok 2006 a nedoplatky na dani z nehnuteľnosti od FO za predchádzajúce roky
činia 4.542,- Sk.
K bodu č. 4

a) Na minulom zasadnutí O-Z bola prejednávaná žiadosť Márie Virostkovej, Veľký
- 2 Lipník č. 319 o odkúpenie majetku obce - Skladu PB plynu, ale o žiadosti nebolo
rozhodnuté, uviedol starosta obce. Z dôvodu, že sa jedná o majetok, ktorý obec nevyužíva, navrhol ho žiadateľke odpredať s tým, aby poplatky za prevod, spísanie kúpnej
zmluvy a pod. znašala kúpujúca. Požiadal poslancov o stanovenie ceny.
b) Starosta obce podal informáciu o majetkoprávnom vysporiadaní nového cintorína.
Ohľadom vysporiadania cintorína bolo zvolané jednanie a skoro všetci spoluvlastníci
súhlasili s vydaním osvedčenia o vydržaní, jedna spoluvlastníčka chce náhradu pôdy
a s cirkvou bude treba vysporiadanie riešiť pravdepodobne kúpnou zmluvou, uviedol
starosta obce.
c) Ďalej starosta uviedol, že bola vypracovaná projektová dokumentácia na Rekonštrukciu ÚK v Základnej škole Veľký Lipník a to výmena kotlov, radiátorov. V júni
tohto roku bola vykonaná výmena okien v ZŠ a v havarijnom stave je aj strecha na
budove ZŠ. Doposiaľ sa na túto rekonštrukciu nepodarilo vybaviť finančné prostriedky.
d) Pokračuje sa s prácami na prístavbe MŠ a ŠJ, ktorá musí byť ukončená do konca
augusta, zdôraznil starosta obce. Na budove MŠ a ŠJ treba ešte počítať s výmenou
okien a zateplením budovy, ale až keď sa vybia fin. prostriedky z európskych fondov
- grantov.
K bodu č. 5
1) Marián Bočkaj oboznámil prítomných s požiadavkami ZŠ prejednávanými na
zasadnutí ZRPŠ, ktorého sa zúčastňuje ako zástupca obce.
2) Ing. Viera Mamrillová uviedla, že miestny farár sa informoval ohľadom ceny
pozemkov v obci.
Aj ostatní prítomní poslanci vystúpili s dotazmi, pripomienkami a návrhmi. Starosta
obce zodpovedal na všetky vznesené dotazy, návrhy a pripomienky a diskusiu ukončil.
K bodu č. 6
Mgr. Juraj Berila - predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 7
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť, oboznámil ich s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

