UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník konaného dňa 9. decembra 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A: berie na vedomie
1) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011
2) informáciu o vývoji súdneho sporu medzi JUDr. Petrom Mamrillom, CSc., ako
žalobcom a obcou Veľký Lipník, ako žalovaným, vo veci preskúmania zákonnosti
a postupu obce pri umiestňovaní a povoľovaní stavby „Fotovoltaická elektráreň Veľký
Lipník“
3) informáciu o aktuálnom stave riešenia prístupu do lokality Podoblažec
4) informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR SR v roku 2012
v podmienkach obce
5) informáciu o postupe obce pri prideľovaní voľného bytu v 6+3 b. j. č. 341
B: schvaľuje
1) zmeny rozpočtu obce na rok 2011
a) rozpočtovým opatrením č. 1/2011 – prekročenie výdavkov o 55 213,- Eur pri
dosiahnutí vyšších príjmov
b) rozpočtovým opatrením č. 2/2011 – presun rozpočtových prostriedkov vo
výške 14 000,- Eur v rámci schváleného rozpočtu
c) prekročenie výdavkov ZŠ s MŠ pri dosiahnutí vyšších príjmov ako
plánovaných v bode a)
2) všeobecne záväzné nariadenie č. 62/2011 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Veľký Lipník
3) všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2011 – rozpočet obce Veľký Lipník na rok 2012
4) všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2011 – o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Veľký Lipník na rok 2012
5) dohodu o zastavení súdneho konania vo veci preskúmania zákonnosti a postupu obce
pri umiestňovaní a povoľovaní stavby Fotovoltaická elektráreň Veľký Lipník medzi
JUDr. Petrom Mamrillom, CSc., ako žalobcom a žalovanými – Obec Veľký Lipník
– v prvom rade a Obnoviteľne zdroje, s. r. o., Plzenská 2, Prešov – v druhom rade,
a to späť vzatím žaloby zo strany žalobcu, za nasledovných podmienok:
1) žalovaní uhradia žalobcovi zdokladované doterajšie náklady konania a právneho
zastúpenia
2) Obec zo získaného finančného príspevku za FTVE zrealizuje v časti obce Šoltysa
aj rozvojový projekt vybratý občanmi tejto časti obce

6) vyčlenenie čiastky 10 000,- Eur zo získaného príspevku za stavbu FTVE na úhradu
záväzkov žalovaných súvisiacich s dohodou o zastavení súdneho konania v spore
s JUDr. Petrom Mamrillom, CSc. (náklady konania a vybraný rozvojový projekt – viď
bod 5 tohto uznesenia)
7) prenájom parciel C-KN č. 419/3 – o výmere 6 m² a C-KN č. 419/4 o výmere 20 m²
- vytvorené GO plánom č. 68/2011 – Poľnohospodárskemu družstvu vo Veľkom
Lipníku, IČO: 00523003 za cenu 0,05 Eur/za m² ročne, a to od 1. 2. 2012, ak do
31. 1. 2012 nebude pre verejnosť sprejazdnená účelová komunikácia do lokality
Podoblažec umiestnená aj na týchto prenajímaných parcelách
8) vyplatenie paušálnej náhrady cestovných výdavkov za používanie motorového vozidla
pri pracovných cestách za rok 2011 starostovi obce vo výške 2000,- Eur podľa
predloženého Výpočtu
9) dohodu o používaní motorového vozidla PEUGOT 207 SW, evid. číslo SL 492 AS vo
vlastníctve Ing. Štefana Stempáka, 065 33 Veľký Lipník č. 315, na pracovné cesty
súvisiace s výkonom funkcie starostu obce Veľký Lipník od 3. 1. 2011 do 31. 12. 2014

C: nevyhovuje
1) žiadosti Marty a Vasila Foltinových, bytom Veľký Lipník č. 75, o odpredaj parcely
C-KN č. 419/1, resp. jej časti

D: poveruje starostu obce
1) osloviť Martu a Vasila Foltinových s ponukou zriadenia vecného bremena (práva
prechodu) v ich prospech k parcele C-KN č. 419/1, za podmienky odstránenia
nepovolenej železnej brány z parcely C-KN č. 419/2 a zriadenia vecného bremena
(práva prechodu) v prospech obce k parcele C-KN č. 419/2.
Ponuka je časovo obmedzená do 31. 1. 2012.

Vo Veľkom Lipníku dňa 9. 12. 2011

