Zápisnica
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 25. júna 2010

----------------------------------------------------------------------PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ:

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

PROGRAM: 1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2) Finančné vysporiadanie roka 2009
3) Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010 - informácia
4) Úpravy rozpočtu obce na rok 2010
5) Rôzne (odpredaj majetku obce, ochrana pred povodňami, voľby do orgánov
samosprávy, ... )
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1
17. 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 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania
schopné (prezenčná listina – príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Bočkaj Marián
Jedinák Michal
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Ing. Peter Labant
Mgr. Juraj Berila
Milan Čarnota
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: Helena Gvozdiaková

- 2Starosta 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 stručne prečítal záverečný účet obce Veľký Lipník za rok 2009, pričom
podotkol, že vyhodnotenie plnenia bolo podrobne vykonané na predchádzajúcom zasadnutí
OZ. Výpis záverečného účtu (príloha č. 2) bol zaslaný spolu s pozvánkou. Koncoročný
výsledok za rok 2009 v hodnote 29 406,40 € bol prevedený do rezervného fondu. Do konca
roka by mal byť záverečný účet overený audítorom. K tomuto bodu zo strany poslancov
neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 3
Písomný materiál – Vyhotovenie plnenia rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010 (príloha č. 3),
bol taktiež zaslaný spolu s pozvánkou.
Celkové príjmy: - rozpočet na rok .................. 574 732,- €
- skutočnosť k 31. 3. 2010 .... 138 073,80 €, čo predstavuje plnenie vo výške
24 %.
Celkové výdavky obce bez ZŠ s MŠ:
- bežný rozpočet:

173 600,- €, skutočnosť k 31. 3. 2010: 43 524,27 €, čo predstavuje
čerpanie vo výške 25,07%
- kapitálový rozpočet: 27 000,- €, skutočnosť k 31. 3. 2010: 7 496,26 €, čo predstavuje
čerpanie vo výške 27,76 %
K bodu č. 4
Zvrat v plnení príjmov rozpočtu obce nastal až v druhom štvrťroku, predložená príloha
č. 4.
Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie v školstve (MŠ, ŠJ, ŠKD) predstavujú
mesačne čiastku 8 444,- € (za 6 mesiacov je to 50 664,- €), čo je až 57,65 % zo skutočných
príjmov z podielových daní. Výdavky na originálne kompetencie v školstve by mali
predstavovať maximálne 40 % z podielových daní, čo je : 35 150 €.
Zlú finančnú situáciu obce starosta riešil s riaditeľkou ZŠ s MŠ, už v máji 2010, kedy
v rozpočte MŠ, ŠJ, ŠKD našli rezervu cca 8 000,- € (príspevok z úradu práce, obmedzenia
nákupov tovarov, vlastné príjmy, ... ). Dohodli sa, že túto čiastku použijú na realizáciu stavby
MŠ + ŠJ a to konkrétne na:
- revízie ELI, porealizačné zameranie
- nákupy zriaďovacích predmetov
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Preto sa úpravou VZN o výške dotácie na žiaka navrhuje znížiť rozpočet na originálne
kompetencie v školstve (o cca 8 000 € na obdobie 01 – 08/2010) a na dokončenie stavby MŠ
+ ŠJ budú ďalej použité prostriedky rezervného fondu.

Pokračovať sa bude taktiež v stavbe domu smútku, aby sa zabránilo poškodzovaniu
rozostavanej stavby počasím. Na výstavu budú použité finančné prostriedky z rezervného
fondu.
Obec získala tieto dotácie:
- Vykurovanie ZŠ s MŠ: 16 596,- €, spoluúčasť 1 260,- €
- Kanalizácia a ČOV:
66 000,- €, spoluúčasť 3 300,- €

K bodu č. 5
Starosta pri tomto bode poslancov oboznámil s nasledovnými udalosťami:
a)

- odpredaj majetku obce: I. Foltinová
II. Šugová Rozália

b)
- povodne na prelome mája a júna zasiahli aj obec Veľký Lipník, poškodené boli
miestne komunikácie (Bočkajovský kút, k súp. č. 150, ...), lávky, mosty ale najmä lesná
dopravná sieť; výdavky na záchranné práce boli vyčíslené vo výške cca 2 600,- €.
c)
- výstavba nájomných bytov – k tejto problematike starosta dodal, len toľko, že je
slabý záujem o byty (zatiaľ 3 žiadosti), takže sa neoplatí stavať novú bytovku, keďže je malý
predpoklad, že by sa „bytovka uživila“.
d)
- voľby do orgánov samosprávy dňa 27. 11. 2010:
Je potrebné: - určiť počet poslancov do 23. 9. 2010
- určiť úväzok starostu obce na celé najbližšie volebné obdobie – nová právomoc
resp. povinnosť obecného zastupiteľstva
K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili prítomní poslanci
s rôznymi dotazmi k odpredajú parciel našej obce. S návrhom k zrezaniu vŕby pri ihrisku
vystúpil poslanec Marián Bočkaj. Ďalšou pripomienkou vystúpil poslanec Milan Čarnota,
ktorý navrhuje natiahnuť pletivo na strechu budovy vedľa obecného úradu, kvôli vandalizmu
mládeže, ktorá sa tam vo večerných hodinách zdržuje.
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K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie – Ing. Peter Labant predniesol návrh na uznesenie.
Po jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť, oboznámil ich s dátumom
najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 25. 6. 2010

Overovatelia zápisnice:

Bočkaj Marián............................................
Jedinák Michal............................................
Ing. Štefan Stempák
starosta obce

