Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 6. mája 2011
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Juraj Berila
Vasil Labovský
Ján Bočkaj
Jaroslav Hrebík
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Vyradenie stavby „Kamenná pivnica č. 343“ zo zoznamu pamätihodnosti
obce
3) Rôzne: a) aktuálna situácia stavby FTVE
b) plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2011
c) p. Mikulášik
d) digitálne vysielanie
4) Diskusia
5) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
1. mimoriadne 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 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania
schopné (prezenčná listina - príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Vasil Labovský
Jaroslav Hrebík
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
PaedDr. Katarína Špesová
Ján Bočkaj

Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: 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 Vyradenie stavby „Kamenná pivnica č. 343“ zo zoznamu pamätihodnosti Obce
Veľký Lipník
Starosta obce uviedol, že obecný úrad vedie cca 15 rôznych evidencii, okrem iných aj
Zoznam pamätihodnosti Obce, v ktorom sú k dnešnému dňu vedené tri pamätihodnosti, ktoré
boli do zoznamu zapísané na žiadosť vlastníka, no o zápise rozhodlo obecné zastupiteľstvo
dňa 14. 2. 2007, a táto skutočnosť bola oznámená aj Krajskému pamiatkovému úradu
v Prešove.
Potom starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu žiadosť vlastníka objektu
„Kamenná pivnica č. 343“ – Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Veľký Lipník, o jeho vyradenie
zo zoznamu pamätihodnosti obce, a to pre zlý stavebný stav a nereálnosť opravy po
technickej aj finančnej stránke. Ďalej uviedol, že odporúča vyhovieť žiadosti vlastníka, no
o vyradení musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo, a až po schválení vyradenia môže byť
dokončené stavebné konanie o odstránení stavby. Aby toto konanie nemuselo byť prerušené
resp. zastavené, bolo na rozhodnutie o podanej žiadosti vlastníka objektu zvolené mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Po krátkej diskusii poslanci odsúhlasili vyradenie stavby „Kamenná pivnica č. 343“ zo
Zoznamu pamätihodnosti Obce Veľký Lipník.
K bodu č. 3 Rôzne
a) Aktuálna situácia stavby „Fotovoltaická elektráreň Veľký Lipník“ (FTVE)
Starosta oboznámil prítomných s podnetom „Petícia proti výstavbe solárnej elektrárne“,
ktorý bol podaný na Obecný úrad v dňoch 27. 4. 2011 a 2. 5. 2011. Potom predstavil
existujúci stav v realizácii stavby, postup a spôsob riešenia tohto podnetu. Výsledkom
riešenia podnetu je Záznam zo stretnutia zainteresovaných konaného dňa 5. 5. 2011, ktorý
starosta predniesol.
Podanú informáciu zobrali poslanci na vedomie bez pripomienok.
b) Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2011
Starosta obce predniesol Správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2011 (dosiahnuté
príjmy 151 788,75 € čo predstavuje plnenie na 27,90 %; dosiahnuté výdavky 55 172,51 € čo
predstavuje čerpanie 30,37 % z celoročného rozpočtu).
Ďalej starosta uviedol, že vývoj rozpočtu obce na strane príjmov nedovoľuje pokračovať
v realizácii stavby Dom smútku. Je potrebné stavbu zastaviť a následne zabezpečiť pred
poškodením, alebo rozhodnúť o jej financovaní z iných zdrojov (úver, zbierka, ...). Po diskusii
bolo dohodnuté, že na najbližšie riadne zasadnutie OZ starosta zabezpečí ponuku od
bankového subjektu na čerpanie úveru na financovanie tejto stavby.
c) Ing. Mikulášik – predstavenie investičného zámeru
Starosta oboznámil poslancov s dopracovaním investičného zámeru Ing. Mikulášika
„Relax zóna Veľký Lipník“ plánovaného v katastrálnom území obce v lokalite Pod
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Bukovinkou (parcely C-KN č. 1276 a 1277/2) v stupni urbanisticko architektonického návrhu
zóny. Vo formáte videa bol zámer poslancov aj predstavený.
K zámeru neboli žiadne pripomienky a bol zobratý na vedomie.
d) Digitálne vysielanie
Starosta predniesol informáciu o prechode šírenia televíznych programov z analógového
na digitálny systém, pričom na území obce bude len slabé pokrytie týmto signálom. Ďalej
spomenul ponuky na zabezpečenie tohto signálu na náklady obce (cca 7 500,- € ročne).
V diskusii poslanci odmietli zaťažovať obec výdavkami na šírenie digitálneho signálu,
vyjadrili nespokojnosť s nepokrytím obce kvalitným digitálnym signálom oproti povinnosti
platiť koncesionárske poplatky. Riešením pre občana je príjem cez satelit.
K bodu č. 6 Diskusia
V diskusii vystúpili:
PaedDr. Katarína Špesová: - predstavila projekt „Recyklo HRY“ do ktorého sa zapojila
ZŠ s MŠ Veľký Lipník a vyzvala Obec na pomoc
a spoluprácu v propagácii a zbere vyradenej elektroniky.
Starosta pomoc prisľúbil, pričom jej konkrétne podoby budú dohodnuté s vedením ZŠ
s MŠ.
K bodu č. 7 Návrh na uznesenie
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Juraja Berilu, aby predniesol návrh na
uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne
pripomienky a hlasovaním bol schválený (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Po schválení uznesenia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a prvé
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 6. 5. 2011

Overovatelia zápisnice:

Vasil Labovský

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

Jaroslav Hrebík ............................................

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

3

