Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 29. júna 2012
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Vasil Labovský
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Kontrola plnenie prijatých uznesení
3) Finančné vysporiadanie roka 2011
4) Úpravy rozpočtu obce na rok 2012 (príspevky za FTVE, Dom smútku, ...)
5) Reakcia na odborné stanovisko k zdravotnému stavu a statickej stabilite líp
na parcele C-KN č. 704
6) Rôzne: - prevod nehnuteľnosti v podielovom vlastníctve obce
- 700. výročia prvej písomnej zmienky v území obce - príprava
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
8. 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 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania schopné
(prezenčná listina - príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ján Bočkaj
Vasil Labovský
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ing. Vladimír Gvozdiak
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: 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 Kontrola plnenia prijatých uznesení
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Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí sú splnené (vo veci splnenia zmluvných
povinnosti súvisiacich s výstavbou FTVE,...).

K bodu č. 3 Finančné vysporiadanie roka 2011
Starosta obce predniesol návrh Záverečného účtu obce Veľký Lipník za rok 2011,
ktorého súčasťou je aj vysporiadanie hospodárenia za rok 2011, pričom uviedol, že písomný
materiál bol poslancom odovzdaný na 6. zasadnutí dňa 24. 2. 2012, kedy bolo aj podrobnejšie
predstavené rozpočtové hospodárenie obce za rok 2011. Od uvedeného dátumu začal proces
schvaľovania záverečného účtu obce za rok 2011. Počas tohto obdobia preskúmal účtovnú
závierku obce aj nezávislý audítor, ktorého správu starosta prečítal.
V otvorenej diskusii k tomuto bodu nevystúpil nikto.
Záverečný účet Obce Veľký Lipník za rok 2011 s prebytkom 17 298,45 Eur, a jeho presunutie
do rezervného fondu poslanci odsúhlasili jednomyseľne a bez výhrad.

K bodu č. 4 Úpravy rozpočtu obce na rok 2012
Starosta obce predniesol návrh úprav rozpočtu obce na rok 2012 (rozpočtové opatrenie
č. 1/2012), ako reakciu na už zrealizované príjmy /príspevok od investora FTVE/ a prioritný
cieľ – dokončiť novostavbu Domu smútku v roku 2012, resp. zrealizovať záväzky obce
z titulu získania príspevku od investora FTVE.
Poslanci navrhované úpravy jednohlasne schválili a schválili aj použitie prostriedkov
rezervného fondu (10 000,- €) na úhradu kapitálových výdavkov novostavby Domu smútku.

K bodu č. 5 Reakcia na odborné stanovisko k zdravotnému stavu a statickej stabilite líp
rastúcich na parcele C-KN č. 704
Starosta obce oboznámil poslancov s odborným stanoviskom Lesníckej fakulty TU vo
Zvolene – Expertízou zdravotného stavu líp rastúcich na parcele C-KN č. 704.
Poslanci zobrali na vedomie skutočnosť, že obidve viackmenné lipy sú vážne poškodené,
vykazujú nepriaznivý zdravotný stav, nespĺňajú požiadavky kladené na prevádzkovú
bezpečnosť, a že výsledkom odbornej expertízy je odporúčanie predmetné dreviny odstrániť.
V diskusii bol dohodnutý nasledovný postup resp. reakcia na predloženú expertízu, ktorú
si objednala Obec:
- získanie súhlasu na výrub oboch viackmenných líp podaním žiadosti na príslušný
obvodný úrad životného prostredia
- prieskum trhu realizátorov výrubu písomnou výzvou na predloženie cenovej ponuky
- realizáciu výrubu resp. rozsah ošetrenia bude predmetom rokovania na najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva

K bodu č. 8 Rôzne
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a) Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Starosta obce uviedol tento bod konštatovaním, že na predošlom 7. zasadnutí
zastupiteľstva konanom 27. apríla 2012 bol schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti
z majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Petrovi Čarnotovi, Veľký Lipník č. 52
za cenu 1,32 Eur za m². Ďalej uviedol, že schválený zámer bol zákonným spôsobom
zverejnený a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Žiadateľ – nadobúdateľ doplnil žiadosť o kúpu nehnuteľnosti jej geometrickým zameraním
a návrhom kúpnej zmluvy – jedná sa o diely o výmere 8 m² a 25 m² odčlenené od parcely
E-KN č. 7827/2. Odporúčanie starostu schváliť predaj predmetných dielov za už schválených
podmienok poslanci jednohlasne odsúhlasili.
b) Príprava 700. výročia prvej písomnej zmienky o území obce
Starosta obce pripomenul poslancom, že na rok 2014 pripadá 700. výročie prvej
písomnej zmienky o území obce, a navrhol túto príležitosť využiť na usporiadanie obecných
slávnosti. Pre prípravu formálnej a obsahovej stránky týchto slávnosti navrhol zriadiť
komisiu. Ďalej uviedol, že pri príležitosti 700. výročia by bolo vhodné vydať reprezentačnú
publikáciu o obci, a na to využiť ponúkanú pomoc a spoluprácu (RNDr. Dušan Mamrilla,
doc.).
V diskusii bol návrh na usporiadanie obecných slávnosti, včítane vydania publikácie
o obci podporený, a jednomyseľne poslanci schválili komisiu organizačný výbor na prípravu
slávnosti.
e) FTVE – aktuálny stav
Starosta obce predniesol poslancom list – Výzvu na spoluprácu, ktorý je pripravený pre
všetky domácnosti v časti obce Šoltysa, ktorého cieľom je získanie spolupráce na
zrealizovanie schválených akcii zo získaného príspevku za FTVE. Do pripraveného listu budú
doplnené sumy na základe už odsúhlasenej úpravy rozpočtu obce.
Keďže realizácia týchto akcií je závislá od spolupráce vlastníkov pozemkov v lokalite Šoltysa
(súhlas na umiestnenie detského ihriska, odvodnenie, ...), čo bude trvať určitý čas, navrhol
starosta začať s právnymi krokmi na vymáhanie nesplateného príspevku za FTVE až po
skončení prázdnin a dovoleniek.

K bodu č. 8 Diskusia
V otvorenej diskusii vystúpila:
PaedDr. Katarína Špesová – informovala sa ohľadom potreby zateplenia Domu
smútku
Starosta vysvetlil, že sa pri stavbe postupuje podľa projektovej dokumentácie.

-

K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
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Starosta vyzval predsedníčku návrhovej komisie p. PaedDr. Katarínu Špesovú, aby
predniesla návrh na uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia. K prednesenému návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky a hlasovaním bol schválený (za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Po schválení uznesenia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ôsme riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 29. 6. 2012
Zapísala: Gvozdiaková Helena

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Bočkaj

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

Vasil Labovský ............................................
Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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