Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 25. marca 2011
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Juraj Berila
Mgr. Milan Čarnota
Ján Bočkaj
Jaroslav Hrebík
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Nakladanie s odpadmi na území obce (miestny poplatok, VZN,
aktuálna situácia, ...)
3) Daň z nehnuteľnosti – správa o výbere, riešenie pohľadávok, ...
4) Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2011
5) Rôzne (kalendár kultúrnych a športových podujatí v roku 2011,
štáb obrany obce, povodňový plán, sčítanie 2011... )
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
2. 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: Mgr. Milan Čarnota
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 Nakladanie s odpadmi na území obce
Keďže v súčasnosti má obecný úrad aktuálne poznatky a pripomienky od občanov
získané pri vyberaní miestneho poplatku za komunálny odpad a DSO na rok 2011 bolo ich
riešenie zaradené do programu dnešného zasadnutia. Starosta obce oboznámil poslancov so
zavedeným systémom nakladania s odpadmi na území obce – množstvový zber so stanovením
minimálneho počtu vývozov na osobu, a to podľa VZN č. 40/2005 o komunálnom odpade
(KO) a drobnom stavebnom odpade (DSO) na území obce. Miestny poplatok za KD a DSO
vyberá obec na základe VZN č. 59/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych
daní a poplatkov.
Starosta obce predniesol hlavné pripomienky občanov:
- vysoká výška poplatku za KO a DSO (na rok 2011: 2,00 €/osobu a 1,90 €/za 1 vývoz)
- nepotrebnosť určeného počtu vývozov (330 litrov/1 osobu a rok)
- požiadavky na oslobodenie od poplatku študentov na internátoch, pracujúcich mimo
obce a pod.,
Následne starosta podal svoje stanovisko k podaným pripomienkam:
- vybraný poplatok (v roku 2010: 7 522,15 €, nedoplatky 161,20 €) nepokrýva skutočné
náklady obce na hospodárenie s odpadmi, separovaný zber, prevádzku kompostoviska
a pod. (v roku 2010: 10 968,51 €) a je potrebne rozmýšľať o jeho náraste a nie naopak
- nepotrebnosť určeného počtu vývozov je v rozpore s množstvom divokých skládok
odpadu, ktoré sa v okolí obce pravidelne vytvárajú
- platné VZN obsahujú úľavy a oslobodenia (pre viacčlenné domácnosti, pri nepretržitej
neprítomnosti v obci, ...) a starosta ich neodporúčal rozširovať
Keďže prijímanie VZN je právomocou obecného zastupiteľstva, požiadal starosta obce
poslancov o názory a spôsoby riešenia podaných pripomienok občanov. Po krátkej rozprave
a diskusii sa poslanci priklonili k argumentom starostu, pripomienky občanov vzali na
vedomie a výška poplatku za KO a DSO na rok 2012 bude určená novým VZN koncom roku
2011.

K bodu č. 3 Daň z nehnuteľnosti
Starosta predniesol Správu o výbere dane z nehnuteľnosti za rok 2010 (celkový predpis
dane bol 12 534,38 €, vybratá bola daň vo výške 12 031,77 €).
Celková suma nedoplatkov k 31. 12. 2010 na dani z nehnuteľnosti bola vo výške
3 281,23 €, pričom starosta uviedol aj mená jednotlivých dlžníkov. Problematickým
daňovníkom (dvojročným dlžníkom) je firma vlastniaca a užívajúca lesné pozemky o výmere
cca 180 ha (so založeným právom) a cudzí štátny príslušník (mimo EÚ) vlastniaci v obci
neudržiavaný rodinný dom (viacročný dlžník).
Správu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.

2

K bodu č. 4 Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2011
Starosta oboznámil poslancov s aktuálnym stavom v evidencii nezamestnaných s trvalým
pobytom na území obce Veľký Lipník (71 uchádzačov o zamestnanie, z toho 26 je dlhodobo
evidovaných – viac ako rok, a 10 uchádzačov je v hmotnej núdzi). Ďalej starosta predstavil
jednotlivé programy aktívnej politiky práce a uviedol ako ich obec využívala.
V súčasnosti obec využíva dobrovoľnícku činnosť v oblasti starostlivosti o občanov zo
zdravotným postihnutím a o osoby odkázané na starostlivosť iných.
Problémom je zabezpečovanie čistoty a poriadku v obci, údržba zelene, ... , nakoľko
využívanie na to určenej aktivačnej činnosti je obmedzené len pre UoZ v hmotnej núdzi, ktorý
takúto činnosť ešte nevykonávali, a tých na území obce zatiaľ niet.
Ako jedinú vhodnú náhradu navrhol starosta využiť program podpory zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti (č. 5/2004 Z. z.) a prijať do pracovného
pomeru 4 uchádzačov na obdobie 6 mesiacov. Podotkol, že ide o pracovný pomer (výdavky
na OOPP, stravovanie, ...) pričom z vyplatenej mzdy a odvodov bude úrad práce refundovať
95 %.
Poslanci odsúhlasili využite starostom navrhnutého riešenia.

K bodu č. 5 Rôzne
a) Kalendár kultúrnych a športových podujatí v roku 2011
Starosta obce zhodnotil nové podujatia realizované v poslednom období (október 2010
– stretnutie so seniormi; 5 marca 2011 – fašiangová sobota), uviedol že by mali mať
pokračovanie a predstavil poslancom kalendár podujatí na rok 2011:
-

-

Deň matiek
turnaj v malom futbale
hasičská súťaž
stretnutie so seniormi
stolnotenisový turnaj
streľba zo vzduchovky
fašiangová sobota

- 2. májová nedeľa
- 31. 7. 2011 (17. ročník)
- 28. 8. 2011 (23. ročník)
- 23 resp. 30. 10. 2011
- 27. 12. 2011 (9. ročník)
- 1. 1. 2012 (13. ročník)
- február 2012

V otvorenej diskusii odzneli nasledovné návrhy na doplnenie tohto kalendára:
-

poslanec Jaroslava Hrebík – silvestrovský resp. novoročný ohňostroj v centre obce,
s tým že sponzorský zabezpečí pyrotechnika

Starosta obce uviedol, že nevidí problém v poskytnutí priestorov a malého občerstvenia,
no je potrebne ešte zohnať sponzora ohňostroja. Navrhovaná akcia bude doplnená do
kalendára podujatí, no jej realizácia bude závisieť od zabezpečenia prostriedkov na ohňostroj.
Poslanci odsúhlasili doplnený kalendár podujatí organizovaných Obcou Veľký Lipník, na
obdobie od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012.
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b) Štáb obrany obce
Starosta obce oboznámil poslancov s úlohami a povinnosťami obce v období vojny,
vojnového stavu, krízovej situácie, počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie.
Poslancov oboznámil s dokumentáciou, ktorá riadi činnosť obce a jej orgánov, počas
takýchto situácii:
- povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác
- plán varovania obyvateľstva
- plán ukrytia obyvateľstva
- plán výdajne odberných opatrní
- pohotovostný plán pre prípad vzniku slintačky a krívačky
- plán činnosti obce po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu
Následne bolo prebraté zloženie a činnosť jednotlivých orgánov obce počas
mimoriadnych situácii (krízový štáb obce).
Na záver starosta predniesol informáciu o využití prostriedkov (1 500,- €) na úhradu časti
škôd (30 %) na majetku obce spôsobených povodňami v júni 2010.
c) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Starosta informoval o termíne sčítania (13. máj – 6. jún 2011) a rozdelení obce na tri
sčítacie obvody.
Vyzval poslancov na predloženie návrhov na obsadenie funkcie troch sčítacích
komisárov.

K bodu č. 6 Diskusia
V diskusii vystúpili viacerí poslanci s pochvalou na akciu fašiangová sobota, pričom
uviedli, že akcia mala dobrú odozvu u občanov obce.
Vladimír Gvozdiak – upozornil na rozširujúcu sa skládku odpadu v lokalite Kúty, poniže
čerpacej stanice.
Bola dohodnutá jej likvidácia pomocou pracovníkov prijatých na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami. Starosta zároveň uviedol, že podobných skládok na území obce je
viac a aj na ich likvidácii budú pracovať prijatí pracovníci.
Jaroslav Hrebík – navrhol upraviť internetovú stránku obce o obrazový materiál
z činnosti obce, doplniť a zviditeľniť časť o podnikateľoch na území
obce.
Po prediskutovaní návrhu bolo dohodnuté, že obec zabezpečí rozšírenie internetovej
stránky o podnikateľov pôsobiacich na území obce (ktorí prejavia záujem, za primeranú
úhradu), s tým že konkrétny návrh bude pripravený do najbližšieho riadneho zasadnutia
zastupiteľstva.
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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 druhé riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 25. 3. 2011

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Milan Čarnota

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

Jaroslav Hrebík

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

Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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