Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 10. marca 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril Ing. Peter
Labant, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny (príloha
č. 1) boli prítomní 7 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a tak bolo zasadnutie uznášania
schopné. Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
Otvorenie – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Vypočutie prítomných občanov obce
Pozemky v extraviláne obce
VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľký Lipník
Dotácie z rozpočtu obce: a) dotácie pre obecné združenia
b) dotácie pre CVČ
8) Vlajkový projekt
9) Informácia o výbere miestnych daní a poplatku za rok 2016 a stave pohľadávok obce
k 31. 12. 2016, plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2016
10) Komisie obecného zastupiteľstva: a) správy za rok 2016
b) plán činnosti na rok 2017
11) Vysporiadanie pozemkov s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov
12) Odpredaj hasičského auta
13) Nájom v obecných budovách a) nájom v OZS
b) nájom v budove pošty
14) Hlavný kontrolór: a) správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
b) úväzok HK
15) Cenník prenájmu a poskytovaných služieb (interná smernica o poplatkoch)
16) Informácie starostu obce
17) Interpelácie poslancov
18) Uznesenie
19) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

K bodu 1/ Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ podľa pozvánky
zverejnenej na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
Následne dal starosta hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia.
/Uznesenie č. 1/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 2/
Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví zapisovateľka p. Helena Gvozdiaková.
Za členov návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Ján Bočkaj
Radoslav Bjalončík
PaedDr. Katarína Špesová
/Uznesenie č. 2/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 3/ Na predchádzajúcom 10. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
09.12.2016 boli prijaté uznesenia č. 1/4/2016 – 22/4/2016, ktoré boli starostom podpísané
a zverejnené. Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia a nemám vedomosť o platnom
a nesplnenom uznesení OZ.
Akurát uznesenie č. 20/4/2016 – OZ poveruje starostu obce prípravou novej zmluvy na
prenajatie priestoru posilňovne, aj s vybavením TJ Družstevník V. Lipník v zastúpení
R. Želonka ml. Táto zmluva ešte nie je hotová, ale ak sa pripraví tak sa uzatvorí so spätnou
platnosťou od Nového roku 2017.
/Uznesenie č. 3/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 4/ O vypočutie požiadal p. Labovský a p. Čarnotová, ktorí sa prišli informovať
ohľadom predaja susedného domu, ktorého vlastníkom je p. Dudlák z č. 28.
/Uznesenie č. 30/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 5/ Momentálne si v extraviláne obce plánuje postaviť rodinný dom Ján Džunko ml.
s rodinou a keďže obec nemá územný plán obce je potrebné, aby sme sa touto otázkou
zaoberali. Navrhujem, aby sme schválili stavebný zámer rodinného domu na súkromnom
pozemku, pričom uvedená parcela bude určená na zastavanie, dodal starosta. Bližšie
informácie k spomínanému zámeru predniesol osobne prísediaci p. Ján Džunko, ktorý
s poslancami podrobne prebral uvedenú tematiku.
/Uznesenie č. 4/1/2017; Uznesenie č. 23/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Materiál návrhu VZN ste obdŕžali spolu s pozvánkou. Na úradnej tabuli obce, aj na
internetovej stránke obce bol vyvesený dňa 23.2.2017 a dnes by sme ho mali schváliť. Toto
VZN som dal na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu nakoľko pôvodné VZN bolo VZN
č. 39/2005 už zastaralé a hlavne ešte dotácie poskytované obcou v SK. Jediné úpravy, ktoré sa
udiali boli zmeny zo SK na €. Dotácia do výšky 200,- € o ktorej rozhoduje starosta bola
pôvodne na sume 5 000,- SK. To sú v krátkosti úpravy poskytovania dotácií a postupne sa
budem snažiť predkladať aj ďalšie VZN, ktoré by sme mali novelizovať, dodal starosta.
/Uznesenie č. 5/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/
a) V stanovenom termíne príslušným VZN obce boli na obecný úrad doručené tri písomné
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 a to od FO Družstevník Veľký
Lipník (4 000.- €), DHZ Veľký Lipník (1 000.- €) a taktiež FS Vorodaj Veľký Lipník,
ktorý je novým žiadateľom a požaduje 600,- €. Všetci žiadatelia spĺňajú podmienky na
pridelenie dotácie.
Suma vyčlenená na dotácie v schválenom rozpočte na rok 2017 umožňuje poskytnúť dotácie
v žiadanej výške a preto starosta odporučil prideliť žiadateľom dotáciu v nimi požadovanej
výške.
/Uznesenie č. 6/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
b) V tomto bode starosta podotkol, že spolu s pozvánkou bol zaslaný materiál. Následne
prečítal tri žiadosti vo veci poskytnutia finančných prostriedkov a to:
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- Mesto Stará Ľubovňa, konkrétne Centrum voľného času (CVC), požaduje sumu 39,- € na
žiaka. K žiadosti priložili, aj zoznam 5 žiakov.
- Centrum voľného času Spišská Stará Ves požaduje sumu 86,75 € na žiaka. Počet žiakov 5.
- ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja Haligovce požaduje sumu 86,75 € na žiaka. Počet žiakov 2.
Naša obec má prijaté VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký
Lipník na úseku školstva, kde v prílohe č.1 máme odsúhlasené výšky finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie deti v CVC a mimo CVC:
- Záujmové vzdelávanie v CVC v sume 50.- € na žiaka.
- Záujmové vzdelávanie mimo CVC v sume 40.- € na žiaka.
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na uznesení, ktoré súhlasí s dotáciou pre uvedených
žiadateľov, ale len podľa platného a schváleného VZN.
/Uznesenie č. 7/1/2017;Uznesenie č. 8/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 8/ Jedná sa o projekt cyklotrás, ktorý má smerovať z Poľska do Lesnice, ďalej
pravdepodobne okolo Dunajca smerom na našu obec. V našej obci budú iba dva smerovníky,
ktoré budú navádzať na cyklotrasu a jeden odpočinkový altánok so smetným košom
a stojanom na bicykle. Tento altánok bude umiestnený na pozemku pri zdravotnom stredisku.
Úplné presne umiestnenie bude dohodnuté na mieste, keď sa pôjde na výstavbu. Teraz je
potrebné aby sme schválili jednotlivé uznesenia na spolufinancovanie projektu 5% a taktiež
na oprávnené a neoprávnené výdavky.
/Uznesenie č. 9/1/2017; Uznesenie č. 10/1/2017;
Uznesenie č. 11/1/2017; Uznesenie č. 12/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 9/ Starosta poprosil hlavného kontrolóra, aby predniesol správu o výbere miestnych
daní a poplatkov o stave pohľadávok a plnení rozpočtu. Hlavný kontrolór obce podrobne
poslancom predniesol spomínané správy.
/Uznesenie č. 13/1/2017; Uznesenie č. 14/1/2017 /
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 10/
a) Poprosím predsedov jednotlivých komisii, aby predniesli správy o činnosti
jednotlivých komisií za rok 2016. Správu predniesol poslanec Jarembinský, ktorý predniesol
správu za rok 2016. Za komisiu verejného poriadku a životného prostredia nebola prednesená
žiadna správa, nakoľko v roku 2016 neriešila žiadnu sťažnosť.
/Uznesenie č. 15/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
b) Komisia športu – je potrebné rozhodnúť čo s turnajom, ktorý sa nedohral pre
nepriaznivé počasie, momentálne sme pozvárali a vymaľovali ďalšie dve bránky na turnaj.
Ján Jendrejčák bol ocenený ako talent roka 2016, možno by sme mohli navrhnúť aj nejaké
ocenenie od obce a zistiť ďalších športovcov ktorí dosiahli úspechy. Na minulom zasadnutí
v decembri, poslanec Hrebík navrhoval dokončiť spomínané ihrisko v Šoltysej, kde sme sa
zhodli na asfaltovom ihrisku. Taktiež by som poprosil, aby sa športová komisia zaoberala
možnosťou spoločnej vatry na futbalovom ihrisku, kde poľovníci pripravia občerstvenie,
komisia navrhne program na deň obce a ďalší plánovaný turnaj v lete.
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Komisia verejného poriadku má na starosti vyriešiť jednu sťažnosť od p. Labantovej
č. 250, kde nedošlo k prevereniu skutočnosti, či môže aj naďalej spôsobovať problémy voda
a či je potrebné riešiť ďalšiu prekopávku a odvodnenie v Šoltysej.
Taktiež došla ďalšia sťažnosť na obecný úrad, týka sa to takisto odvodnenia a problémov
so zaplavovaním vodou. Sťažnosť podala p. Labantová č.d.135 dňa 27.2.2017,
Tieto dva problémy by mala preriešiť Komisia verejného poriadku a dať správu na najbližšie
zastupiteľstvo konané v júni tohto roka.
Ja by som len dodal, že komisie vznikli nato, aby boli nápomocné nakoľko sa nemôžem
všetkým veciam venovať, aj keď sa poväčšine budem snažiť byť prítomný pri riešení
jednotlivých komisií, podotkol starosta.
/Uznesenie č. 16/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 11/ Dňa 20.2.2017 nám doručil správca našej farnosti otec Pulščák list
z gréckokatolíckeho arcibiskupstva z Prešova ohľadom vysporiadania pozemkov. Nakoľko
ponúkaná cena za odpredaj cirkevných pozemkov je dosť privysoká, navrhol starosta
navštíviť biskupa osobne, aby prejednal navrhovanú cenu ekonomickej rady.
/Uznesenie č. 17/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 12/ Ako všetci vieme väčšina z Vás bola prítomná v decembri 2015, kde sme od
ministra vnútra obdŕžali nové hasičské auto IVECO DAILY a neskôr aj protipovodňový
vozík. Následne sme na jednom zo zastupiteľstiev odsúhlasili odhlásenie starého požiarneho
auta zo značiek. Na poslednej schôdzi DHZ Veľký Lipník sa dosť diskutovalo, čo ďalej so
starým požiarnym autom, kde padli rôzne návrhy. Momentálne toto hasičské vozidlo už druhú
zimu bolo odstavené na PD Veľký Lipník a vzhľadom na podmienky uskladnenia
a ničnerobenia s daným auto, sa začína vo väčšom množstve prejavovať zastaralosť auta
a vzhľadom nato, že sa nepoužíva, tak začína už aj hrdzavieť a tým pádom stráca svoju
hodnotu. Nakoľko obec disponuje novým požiarnym autom, dané požiarne auto už nie je
potrebné a tak navrhujem, aby sa spravila verejná súťaž na odpredaj hasičského auta.
/Uznesenie č. 18/1/2017; Uznesenie č. 19/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 13/
a) Tu by som Vás chcel informovať o tom , že som prenajal dlhodobo nevyužívaný priestor
v budove Obvodného zdravotného strediska (OZS), miestnosť č.3 na prízemí budovy ako
sklad materiálu. Zmluva bola podpísaná a zverejnená v zmysle zákona.
/Uznesenie č. 20/4/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
b) V januári bola obci doručená žiadosť o prenajatie priestorov pre kaderníctvo od Márie
Virostkovej, či už v priestoroch OZS alebo na pošte a dnes nám bola doručená ďalšia
žiadosť o prenájom priestorov v budove OZS na účely kaderníctva od Emílie
Michalíkovej. V OZS sa však nachádza, už iba jeden voľný priestor, pričom na pošte si
priestory vyžadujú rekonštrukciu zvnútra budovy. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
/Uznesenie č. 21/1/2017; Uznesenie č. 22/1/2017;/ Uznesenie č. 24/1/2017
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 14/
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a) Starosta poprosil Hlavného kontrolóra, aby predniesol správu o kontrolnej činnosti obce
Veľký Lipník za rok 2016. Hlavný kontrolór obce podrobne poslancom predniesol správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník za rok 2016.
/Uznesenie č. 25/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
b) Spolu s materiálom vám bol zaslaný aj návrh na uznesenie a dôvodová správa, týkajúca
sa zvýšenia pracovného úväzku, ktorú starosta prečítal.
Dôvodová správa:

Dňa 01.07.2015 bol do funkcie hlavného kontrolóra zvolený Mgr. Jozef Jendrichovský na
čiastočný pracovný úväzok 4,0 hod. týždenne t.j. v rozsahu 0,15 pracovného úväzku. Čas
ukázal, že na rozsah práce hlavného kontrolóra je tento úväzok nepostačujúci. Okrem
vykonávania kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti a mimoriadnych kontrol na základe
vyžiadania poslancov OZ je povinnosťou kontrolóra zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ a
vykonávať kontrolu plnenia uznesení. Súčasťou povinností kontrolóra je aj vybavovanie
sťažností v podmienkach samosprávy a prijímanie oznamov o protispoločenskej činnosti
v zmysle zákona č. 307/2015 Z. z Hlavný kontrolór vypracováva stanoviská k návrhu
rozpočtu, k návrhu záverečného účtu a spolupracuje pri tvorbe VZN a interných predpisov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu
vyhradené: „voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi“. Hlavný
kontrolór je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení zamestnancom obce
a vzťahujú sa na neho ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Pokiaľ ide o zvýšenie úväzku počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra, vzhľadom na to, že
ide o zamestnanca a zákon o obecnom zriadení toto sám neupravuje, zmena je možná len
formou dohody zmluvných strán (zamestnávateľa a zamestnanca) na základe ustanovenia §
54 Zákonníka práce. Z uvedeného vyplýva, že zároveň je potrebné uznesenie obecného
zastupiteľstva o zvýšení úväzku hlavného kontrolóra, súhlas hlavného kontrolóra so zvýšením
pracovného úväzku vo forme Dohody o zmene pracovných podmienok k pôvodnej pracovnej
zmluve, kde sa určuje rozsah pracovného úväzku a v závislosti od jeho zvýšenia, aj zvýšenie
platu hlavného kontrolóra a dátum účinnosti zmeny.
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, po predbežnej dohode s hlavným kontrolórom obce,
zvýšenie pracovného úväzku na 0,25 pracovný úväzok t.j. 9,4 hodín týždenne.
/Uznesenie č. 26/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 15/ V tomto bode starosta navrhol prejednať úpravu cien za prenájom Kultúrneho
domu a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
/Uznesenie č. 27/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
Starosta taktiež vyzval poslancov, aby prehodnotili Cenník poskytovaných služieb
obecným rozhlasom. Momentálna cena za hranie v obecnom rozhlase pre jubilantov je 1.- €
avšak až 95% z občanov, ktorí prídu zahrať jubilantom v rozhlase nemajú pripravený text –
blahoželanie. Takýmto prístupom zaberajú čas pracovníčke, ktorá musí za nich pripravovať.
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Navrhujem:
- vyhlásenie klasického oznamu v rozhlase 3,30 € zvýšiť na 5.- €
- hranie jubilantom s pripraveným textom 2.- € a bez pripraveného textu 5.- €
/Uznesenie č. 28/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 16/
a) Projekty
- rekonštrukcia miestnych komunikácií, - dodnes nemáme informáciu ako je to s danými
projektmi či ich budú vyhodnocovať alebo bude zrušená výzva alebo????
- Zateplenie zdravotného strediska- momentálne sme ukončili prípravu prepodania
projektu na zateplenie budovy zdravotného strediska. Novú žiadosť nám robila firma
Gemini Group. Cena bola dohodnutá už v roku 2015, že v prípade neúspešnosti
projektu bude nová žiadosť spracovaná pre obec zdarma takže táto nová žiadosť nás
nestala nič.
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – pred nedávnom schválila vláda rekonštrukcie
hasičských zbrojníc.
- Obec musí do 31.3.2017 podať žiadosť na úpravu hasičskej zbrojnice
s predpokladaným rozpočtom. Tento projekt by sme chceli taktiež stihnúť podať
a zapojiť sa do tejto výzvy. Na tomto projekte je výborné to, že netreba najskôr ani
projekt , ale všetko sa bude riešiť až po schválení dotácie. Takže ak nám príde
rozhodnutie o pridelení fin. prostriedkov až následne sa začne s projektovou
dokumentáciou a tak obec nemusí zbytočne vynakladať finančné prostriedky na
projekt ak nevieme či budeme úspešný.
b) Súdne pojednávanie
Starosta v krátkosti podal informáciu o pokračujúcom súdnom pojednávaní.
c) Tento týždeň došli za mnou dobrovoľný hasiči obce s návrhom, aby sa spravila brigáda
a upravilo sa okolie našej obce. Táto iniciatíva sa mi celkom pozdávala a chcel by som aby
sa do tejto akcie zapojili aj futbalisti a občania. Spoločne by sme mohli informovať
prostredníctvom web stránky a v miestnom rozhlase, aby sa zišli ľudia budúcu sobotu
rozdelili by sme sa a spravila by sa brigáda pre celú obec.
d) Nakoľko ste asi všetci postrehli problém so zvyšovaním tarifi za ističe a celkovo čo sa týka
elektriky aj nás sa to dotklo vo veľkom. Došli faktúry, ktoré presahovali sumu oproti
pôvodnej aj o 100% a aj keď sa majú ceny vrátiť na pôvodné rozhodli sme sa spraviť
úpravu s ističmi. Nakoľko máme v obci veľa odberných miest a taktiež aj kapacita ističov
mnohokrát zbytočná bude potrebná úprava ističov a taktiež zrušenie niektorých zbytočných
elektromerov čím by sme mali docieliť v konečnom dôsledku úsporu oproti doterajším
nákladom. Avšak aj tieto úpravy si budú vyžadovať určité finančné náklady, ktoré je
momentálne ťažko presne vyčísliť a po daných úpravách sa budú musieť začleniť do
rozpočtu obce
/Uznesenie č. 29/1/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 17/ Možnosť interpelácie nevyužil nikto z prítomných.
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K bodu č. 18/ Na vyzvanie starostu obce, člen návrhovej komisie Ján Bočkaj predniesol
návrh na uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia.
K prednesenému návrhu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky a hlasovaním bol
návrh schválený.
K bodu č. 19/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 11. riadne zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 17. 3. 2017

Zapísala:

Helena Gvozdiaková

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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