Zá p i sn i ca
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstvaobce Veľký Lipník,
konaného dňa 19. novembra 2010

---------------------------------------------------------------------PRÍTOMNÍStarosta obce: Ing. ŠtefanStempák
Poslanci OZ:

Mgr. Juraj Berila,
Ing. Peter Labant
Michal Jedinák
Marián Bočkaj
Milan Čarnota
Jozef Filler

Ospravedlnený: Ján Bočkaj
PROGRAM: 1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2) Rozpočet obce na rok 2010 – vyhodnotenieplnenia k 30. 9. 2010 a zmeny
rozpočtu na rok 2010
3) Určenie miestnychdaní a miestnehopoplatkuza komunálnyodpadna rok
2011
4) Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2011
5) Rôzne(rokovací poriadokobecnéhozastupiteľstva, zásadytvorby a čerpania
sociálnehofondu, organizačnýporiadokOcÚ, prenájommajetkuobce)
6) Vyhodnotenievolebnéhoobdobia2006 – 2010
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie a záver
ROKOVANIE
K bodu č. 1
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných na zasadnutí a konštatoval, že z celkového počtu
7 poslancov je prítomných 6
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutieje uznášaniaschopné(prezenčnálistina – príloha
č. 1).
Za overovateľov zápisniceboli navrhnutía schváleníposlanci: Čarnota Milan
Bočkaj Marián
Do návrhovejkomisie pre prípravuuzneseniaboli zvolení: Mgr. Juraj Berila
Ing. Peter Labant
Michal Jedinák
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Zapisovateľkouje pracovníčkaOcÚ: Helena Gvozdiaková
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
Starosta obce predniesol správu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2010. Uviedol, že výsledkom rozpočtového
hospodárenia obce ako celku (OBEC + ZŠ s MŠ) k 30. 9. 2010 je prebytok 13 149,- Eur. Celkové príjmy sú
453 779,23 € a celkovévýdavky440 629,53 €.
Problematický bude koniec roka vzhľadomna chýbajúcufinančnú rezervu v rozpočte obce a potrebu dofinancovania
nákladov na originálne kompetencie v školstve. Zároveň starosta predniesol návrh zmien rozpočtu na rok 2010, ktorých
potrebavyplynulazo skutočnéhovývoja príjmova výdavkovna schválenéprogramya projekty.

K bodu č. 3
Starosta obce uviedol, že na základe stretnutia s pracovníkmi firmy Ekos ceny za vývoz odpadovv roku
2011zostávajú na úrovni roku 2010 (to sa netýka prípadnej zmenyDPH). Pokiaľ ide o miestnedane zatiaľ je
úpravaaktuálnehozákonav národnejrade.
Vzhľadomna skutočnosť, že príjem z dane za komunálneodpady a drobné stavebnéodpady postačuje
len na úhraducca 66 % výdavkovobce na nakladanies odpadminavrhol miernezvýšeniemiestnehopoplatku za
komunálneodpadya DSOpre rok 2011.
Zároveň upozornil na potrebu riešenia vývozu vyseparovaných surovín od podnikateľských prevádzok na
území obce. Keďže skutočné náklady vysoko prekračujú príjem z predaja vyseparovaných surovín, je potrebne
vylúčiť podnikateľské subjekty zo spoločného systému a prikázať im aby si separovaný zber zabezpečili na
vlastnénáklady.
K bodu č. 4
Starosta obce predniesol návrh rozpočtu obce na rok 2011, ktorý bude prijímaný ako VZN č. 58/2010.
Uviedol, že rozpočet je zostavenýako vyrovnaný, predpokladázatiaľ len bežné príjmy (nie kapitálové) a tie sú
rozpísanéna krytie len bežných výdavkovobce a
ZŠ s MŠ. Rozpočtovanésú aj výdavkyna mzdy
zamestnancov obce na realizáciu rozostavaných stavieb ako dom smútku a modernizácia ŠJ a MŠ, ktoré tiež
patria medzi bežné výdavky.
Uviedol, že prostriedkyna kapitálovévýdavkybude možné vyčleniť až po získaní dotácii alebo v prípade
prekročeniarozpočtovanýchpríjmov, či šetrenia na stranevýdavkov.
Podrobný rozpis rozpočtu na oddiely a položky a na jednotlivé programy (programový rozpočet) tvorí
prílohuVZNč. 58/2010.
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a) Starosta obce predniesol návrh nového rokovacieho poriadku obecnéhozastupiteľstva, ktorého prijatie si
vyžiadala novela zákona o obecnomzriadení od
1. 2. 1995 nebolo vhodné riešiť jeho zmenu,
ale bol navrhnutýnový rokovacíporiadok.
K prednesenémunávrhuneboli vznesenéžiadnepripomienky.

b) Rovnakým princípom – úplne novým dokumentomnavrhol starosta riešiť aj predpis upravujúci tvorbu

a čerpanie sociálneho fondu v podmienkachobce. Navrhovanézásady reagujú na aktuálny právny stav
a vzniknutúmožnosť stravovaniazamestnancovobce v školskej jedálni.
K prednesenémunávrhuneboli vznesenéžiadnepripomienky.
c)

Starosta obce oznámil poslancomobecnéhozastupiteľstva, že v zmysle novely zákona o obecnom
zriadení č. 102/2010 Z. z. svoju právomoc a vydal nový organizačný poriadok obecného úradu
s platnosťou od 1. 1. 2011.

d) Starosta obce predniesol žiadosť firmy Lesnédružstvo Križová skala Veľký Lipník vo veci zabezpečenia
podmienok na ďalšiu plynulú existenciu a kontinuitu jej podnikania na území obce, bez ohľadu na
prípadnezmenyvo vedeníobce.
Firma požiadala obec o garantovanie určitej doby trvania prenájmu pozemkovobce, ktoré užíva, a to
formouurčenia minimálnejvýpovednejlehoty v dĺžke aspoň dva roky.
e) Starosta obce predniesol žiadosť Antona Šoltysa, trvale bytom Haligovce o odkúpenie resp. dlhodobý

nevypovedateľný prenájom časti parcely C-KN č. 1258/2 o výmere cca 2500 m² za účelom
umiestnenia lesnej škôlky. S ohľadom na dlhodobosť návratnosti investície do projektu lesnej škôlky
žiada o odpredajresp. o určenie minimálnejdoby výpovedenájmuv dĺžke aspoň štyri roky.
Starosta obce nepodporil predaj dotknutej parcely, no doporučil vyhovieť žiadosti o dlhodobý prenájom
s výpovednoulehotoucca 4 roky za určené nájomné.
f)

Starosta predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkocha podmienkachza školský
rok 2009/2010 v ZŠ s MŠ Veľký Lipník.

K bodu č. 6
Starosta obce zhodnotil končiace volebné obdobie, vyzdvihol zodpovednosť a aktivitu poslancov
a poďakoval im za podporuktorej sa mu dostalo od nich pri napĺňaní rozvojovéhoprogramuobce.
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Ako výraz oceneniadoterajšej práce, odovzdal starosta každémuposlancovi pre trvalú spomienkupozornosť
v podobeplakety a vecnýchdarčekov.
K bodu č. 7
Starosta obce otvoril diskusiu, v ktorej vystúpil prítomnýposlanec Mgr. Juraj Berila s návrhom, aby bola
schválenáodmenastarostovi našej obce. Starostazareagovalna tento návrh odmietnutím, z dôvoduzlej finančnej
situácie našej obce.
K bodu č. 8
Predsedanávrhovej komisie – Mgr. Juraj Berila predniesol návrh na uznesenie.
jeho doplneníbolo uznesenieprítomnýmiposlancamijednohlasneschválené.

Po

Pretože bol programdnešnéhozasadnutia prerokovaný, starosta obce zasadnutie OZ ukončil a poďakoval
sa všetkýmprítomnýmza účasť.

Vo VeľkomLipníku, 19. 11. 2010

Overovatelia zápisnice:

Čarnota Milan ............................ ................
Bočkaj Marián .................................... ........
Ing. ŠtefanStempák
starostaobce

