Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 28. januára 2011
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: Vasil Labovský
PaedDr. Katarína Špesová
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Juraj Berila
Mgr. Milan Čarnota
Ján Bočkaj
Jaroslav Hrebík
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2010 - informácia
3) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2011
4) VZN č. 60/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
5) Rôzne (dotácie z rozpočtu obce v roku 2011, zriadenie komisie na ochranu
verejného záujmu, poriadok odmeňovania poslancov obce,..)
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril a viedol starosta
obce, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí a konštatoval, že zasadnutie je
uznášania schopné, pretože účasť poslancov na zasadnutí je 100 % - ná (prezenčná listina príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PaedDr.Katarína Špesová
Jaroslav Hrebík
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Milan Čarnota
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak

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
Predložením správy o plnení rozpočtu obce za rok 2010 sa začal proces schvaľovania
záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia.
K tejto správe by sa mal vyjadriť hlavný kontrolór obce, ktorého obec už dlhšiu dobu
nemá. Voľba hlavného kontrolóra obce je v záujme a v právomoci poslancov obecného
zastupiteľstva, dodal starosta. Hospodárenie obce bude posudzovať nezávislý audítor
z vonkajšieho prostredia, celý proces je náročný a mal by byť ukončený prijatím uznesenia
o schválení celoročného hospodárenia v obecnom zastupiteľstve.
Starosta stručne ozrejmil poslancom plnenie rozpočtu, ktorý bol priložený k pozvánkam
poslancov (príloha č. 2).
K bodu č. 3
Medzi pravidelné body programu 1. zasadnutia v príslušnom kalendárnom roku patrí aj
aktualizácia rozvojového programu obce na začínajúci rok.
Starosta uviedol, že rezervný fond obce je vyčerpaný a to vzhľadom na výrazný výpadok
príjmov z podielových daní v roku 2010. V rozpočte na rok 2011, ktorý je zostavený
a schválený ako vyrovnaný sú zahrnuté výdavky na realizáciu rozbehnutých akcií, konkrétne
Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ a MŠ: 7 410,- Eur, Dom smútku – novostavba 15 000,- Eur.
Jedná sa o bežné výdavky na mzdy zamestnancov obce pracujúcich na uvedených stavbách,
a ide o čiastky, ktoré nepostačujú na dokončenie týchto stavieb. Výraznejší pokrok na stavbe
Dom smútku bude potrebne zabezpečiť úverom, alebo získaním finančných príspevkov
z iných zdrojov.
S vlastnými zamestnancami chceme v roku 2011 zrealizovať aj nasledovné akcie:
- zateplenie zadnej steny budovy ZŠ včítane výmeny okien (materiál uhradí ZŠ s MŠ)
- čiastočná rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice – povala, štíty, fasáda (odstránenie
havarijného stavu budovy po dlhodobom zatekaní a vzhľadom na vek budovy)
- dokončenie fasády na stavbe šatne TJ (zadná stena)
- miestne komunikácie – výstavba cesty na nový cintorín
Pokiaľ ide o projekty obce realizované zo získaných dotácii a nenávratných finančných
príspevkov, starosta uviedol, že v súčasnosti sa vyhodnocujú nasledovné žiadosti obce Veľký
Lipník:
- ENVIROFOND – Rekonštrukcia kotolne pre OÚ a KD, inštalácia kotla na biomasu
(beží verejné obstarávanie; realizácia je potrebná pre havarijný stav
kotlov pre OcÚ a KD)
- Kanalizácia a ČOV Veľký Lipník – pokračovanie
-

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (fond EÚ)
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci (projekt prešiel po
formálnej stránke, beží verejné obstarávanie)

Prostriedky na spoluúčasť obce na týchto projektoch (5 %) nie sú zatiaľ vyčlenené
v rozpočte obce, no bude ich treba zabezpečiť v prípade získania dotácie.
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Ďalej starosta uviedol, že v prípade vyhlásenia výziev na čerpanie prostriedkov z fondov
EÚ, pri ktorých by obec spĺňala formálne náležitosti je potrebne pripraviť projektové žiadosti
na nasledovné akcie, ktoré sú pre obec prioritou:
-

Budova zdravotného strediska – zateplenie, výmena okien, dverí, výmena
vykurovacích telies, ...
Telocvičňa pri ZŠ s MŠ – realizácia novej stavby (platné stavebné povolenie)

Realizácia týchto akcii bez získaných NFP z fondov EÚ je nereálna.
K bodu č. 4
Ďalšou zákonnou povinnosťou obce je prijatie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ, ŠJ, ŠKD ... . Bolo prejednané a schválené VZN 60/2011, kde finančné
prostriedky boli rozdelené podľa počtu prihlásených žiakov (príloha č. 3). Ďalšou
povinnosťou je schváliť zástupcu školy pre potreby prednášania informácii v škole. Poslanci
sa bezproblémovo zhodli na novom zástupcovi, ktorým bude pán poslanec Vasil Labovský.
K bodu č. 5
Obec obdŕžala dve žiadosti ohľadom podpory finančnej dotácie (príloha č. 4).
Telovýchovnej jednote - Družstevník bola schválená čiastka 2800,- € a Dobrovoľnému
hasičskému zboru 500,- €, podľa platného VZN č. 39/2005.
V ďalšom bode bola navrhnutá trojčlenná komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie funkcionárov obce Veľký Lipník: 1) za stranu SaS – Ing. Vladimír Gvozdiak
2) za stanu HZDS – Mgr. Juraj Berila
3) za stranu NK – Mgr. Milan Čarnota
K téme ohľadom odmeňovania poslancov OZ sa schválili odmeny nasledovne:
za účasť na komisií .......................................... 10,- €
za účasť na uznesení ........................................ 33,- €
- v prípade, že OZ nebude uznášaniaschopné .... 15,- €

-

Starosta oznámil prítomným poslancom, že sa zmenil stavebník Fotovoltalickej
elektrárne. Plánovaná výstavba je do 30. 6. 2011, pričom obec je len ako „stavebný úrad“
a má schválený príspevok.
K bodu č. 6
V diskusii vystúpila pani poslankyňa Katarína Špesová s problematikou - nebezpečná
dopravná situácia ráno pri škole. Hlavný problém vidí v tom, že od hlavnej cesty ku škole
nie je žiaden chodník a pristavajúce auta ohrozujú deti, ktoré idú pešo, hlavne v zimnom
období. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že najlepším riešením by bolo urobiť chodník okolo
plota a stromov. Ďalšou možnosťou by bolo vytvorenie nového parkoviska z ohradenej
záhrady. Nakoľko je to náročnejšie po finančnej stránke, starosta prisľúbil riešenie problému
po prejednaní s riaditeľkou ZŠ Annou Sikorjakovou.
K bodu č. 7
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Na podnet starostu obce predseda návrhovej komisie Mgr. Milan Čarnota predniesol
návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia a na podnet starostu poslanci OZ prednesený návrh
verejným hlasovaním jednohlasne schválili.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu dnešného zasadnutia starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí OZ a dnešné zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 28. 1. 2011

Overovatelia zápisnice:

PaedDr. Katarína Špesová ............................................
Jaroslav Hrebík

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

Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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