Zápisnica
z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 14. decembra 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
14. 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 5 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
Prevod majetku obce
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
Zápis do obecnej kroniky za rok 2016
Žiadosť o poskytnutie dotácie ( Sp. katolícka charita, ADOS - CHARITAS)
VZN 4/2017 ( o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku
školstva).
10) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie roka 2016
11) Rozpočet obce: a) rozpočtové opatrenia
b) stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2018
c) návrh na rok 2018
12) Plán zasadnutí OZ v roku 2018
13) Informácie starostu obce
14) Interpelácie poslancov
15) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

K bodu 1/ Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ podľa pozvánky, ktorá
bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
/Uznesenie č. 1/4/2017/
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: Jaroslav Hrebík
Ján Bočkaj
Vasil Labovský
/Uznesenie č. 2/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 3/ Na predchádzajúcom 13. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.09.2017, boli prijaté uznesenia č. 1/3/2017 – 14/3/2017, ktoré boli starostom podpísané
a zverejnené. Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia, a nemám vedomosť o platnom
a nesplnenom uznesení OZ. Výnimkou je uznesenie č. 6/3/2017 – OZ poveruje starostu
obce uzatvorením zmluvy ohľadom kúpy podielu a vzájomného vysporiadania
pozemkov s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove. Oboznámil som nášho otca
duchovného Pulščáka, že sa zastupiteľstvo dohodlo na vysporiadaní pozemkov a súhlasilo
s cenou 3 €/m². Malo sa prejsť k príprave a podpisu zmluvy, avšak do dnes sa to nestihlo,
takže pravdepodobne k podpísaniu a vysporiadaniu týchto pozemkov dôjde až v budúcom
kalendárnom období 2018.
/Uznesenie č. 3/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 4/ O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu 5/ Na predošlom zastupiteľstve konanom dňa 22.09.2017 sme schválili zámer
predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Zámer predaja týchto pozemkov vo
vlastníctve obce podľa § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a taktiež na internetovej stránke obce od 12.10.2017 do
30.12.2017 do dnešného dňa zverejnený na úradnej tabuli obce v časti archívne záznamy. Do
dnešného dňa neboli k daným zámerom podané žiadne námietky a ani pripomienky.
Odporúčam schváliť predaj týchto časti parciel, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu
2 €/m².
/Uznesenie č. 4/4/2017; Uznesenie č. 5/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce ste obdŕžali v materiáloch
a taktiež je vyvesený na našej webovej stránke obce v časti úradná tabuľa - oznámenie.
Poprosím hlavného kontrolóra obce, aby Vás s týmto plánom oboznámil.
/Uznesenie č. 6/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/ Zápis do obecnej kroniky za rok 2016 ste obdŕžali v materiáloch a taktiež bol
vyvesený na úradnej tabuli obce a aj na webovej stránke obce, v časti úradná tabuľa pripomienkovanie od 8. júna 2017 do 29.novembra 2017, dodnes sa dá nájsť na úradnej tabuli
obce v časti archívne záznamy. K zverejnenému návrhu neboli podané žiadne pripomienky,
navrhujem schváliť tento text, aby bol následne zrealizovaný zápis do obecnej kroniky.
/Uznesenie č. 7/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 8/ Dňa 7.12.2017 nám bola na obec doručená žiadosť o poskytnutie dotácie od
Spišskej katolíckej charity – ADOS – Charitas.
Charita zahrňuje - opatrovateľské kurzy, opatrovateľská služba, ošetrovateľská služba,
paliatívna starostlivosť a dobrovoľnícka činnosť. Starosta oboznámil prítomných poslancov
so žiadosťou a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Po dlhšej diskusii sa poslanci dohodli na
schválení časti dotácie pre ADOS –Charitas.
/Uznesenie č. 8/4/2017/
Hlasovanie: ZA: Vasil Labovský, Mgr. Ján Kuľanda, PaedDr. Katarína Špesová
ZDRŽALI SA : Ján Bočkaj, Jaroslav Hrebík
PROTI: Ø
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K bodu 9/ Návrh VZN č.4/2017 o financovaní originálnych kompetencii obce Veľký Lipník
na úseku školstva Vám bol zaslaný spolu s pozvánkou v materiáloch na zastupiteľstvo
a taktiež zverejnený na úradnej tabuli obce v časti zverejnenie návrhu VZN od 29.11.2017 do
dnešného dňa. K zverejnenému návrhu neboli k dnešnému dňu doručené žiadne pripomienky,
a ani iné návrhy. Dnes by sme mali prejsť k schvaľovaniu návrhu.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 68/2013 schválené dňa 26.04.2013.
V predmetnom VZN došlo hlavne k úprave v prílohe č.1.
Tam sa menia hlavne počty žiakov, ktorý navštevujú našu ZŠ s MŠ, ŠKD a ŠJ a taktiež výška
finančných prostriedkov, ktorá je nevyhnutná na prevádzku a mzdy materskej školy, školský
klub detí, a školskú jedáleň. V tomto roku sme schvaľovali do financovanie nakoľko počas
roka prišlo zvýšenie mzdy nepedagogických zamestnancov a taktiež sme vyplácali odstupné.
Taktiež má aj v ďalšom roku dôjsť k navýšeniu miezd pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov načo budeme reagovať až potom ak k tomuto schváleniu príde.
/Uznesenie č. 9/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 10/ Starosta vyzval poslanca Jána Kuľandu, aby poslancom prečítal správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2016 v obci Veľký
Lipník. Taktiež starosta oboznámil prítomných, že správa bude zverejnená aj na našej
internetovej stránke obce.
/Uznesenie č. 10/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 11/
a) rozpočtové opatrenia
Predkladám Vám rozpočtové opatrenia č.12 – č.16, ktoré pripravila účtovníčka obce Ing.
Mária Furcoňová. Starosta zároveň otvoril diskusiu k jednotlivým rozpočtovým opatreniam.
RO 12 – úprava rozpočtu v účelovo viazaných prostriedkoch zo ŠR na ZŠ voľby DHZ.
RO 13 - úprava rozpočtu v účelovo viazaných prostriedkoch zo ŠR na zamestnancov
refundovaných prostredníctvom UPSVaR
RO14 – navýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 4184€ v oddieloch údržba
ver. Priestranstva + 632€ , OZS + 915€ kultúra + 2637€
RO15 – presun v rámci schváleného kapitálového rozpočtu z dôvodu nerealizácie
niektorých zámerov.
RO16 – presun v rámci bežného rozpočtu kde sa nemení celková výška výdavkov
/Uznesenie č. 11/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
b) stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2018
Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predniesol poslancom svoje stanovisko
k rozpočtu obce.
/Uznesenie č. 12/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
c) návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočet obce, a hlavne jednotlivé použitie kapitálových výdavkov sme určili v nadväznosti
na naše rozbehnuté projekty v obci, alebo už aj na neúspešné projekty v obci. V prípade
úspešnosti s iným projektom vieme rozpočtovým opatrením zmeniť rozhodnutie a prideliť
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finančné prostriedky aj na iné aktivity. Rozpočet Vám bol zaslaný spolu s pozvánkou a taktiež
vyvesený na našej webovej stránke obce v časti úradná tabuľa – Hospodárenie. Návrh bol
vyvesený dňa 29.11.2017 a do dnešného dňa k nemu neboli vznesené žiadne pripomienky ani
iné pozmeňovacie návrhy.
V priebehu tohto týždňa došlo k určitým zmenám v rozpočte, pretože sme dostali oznámenie,
že nám bola pridelená dotácia 5 000 € na kamerový systém. Ako je každému známe,
v Šoltýsej sa dokončilo multifunkčné ihrisko, na ktoré sme plánovali použiť financie v
rozpočte na budúci rok, preto Vám bol v priebehu týždňa zaslaný upravený rozpočet na
nasledujúce obdobie, upravený rozpočet bol vyvesený aj na našej webovej stránke obce –
poznamenal starosta a otvoril diskusiu k schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok.
/Uznesenie č. 13/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 12/ Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 je nasledovný.
Termíny budú zverejnené aj na našej internetovej stránke obce v časti samospráva –
zastupiteľstvo.
- 23. február
- 4. máj
- 29. jún
- 21. september
- 14. december
/Uznesenie č. 14/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 13/
a) Ohňostroj - tak ako už je u nás zvykom, aj tento rok obec v spolupráci s podnikateľmi
zabezpečí ohňostroj na Silvestra na križovatke pred poštou. Občania budú oboznámený
prostredníctvom webovej stránky. Poslanec Ján Bočkaj sa podujal zabezpečenia
a odpálenia ohňostroja.
b) Fašiangová sobota - zabíjačka starosta oboznámil poslancov s termínom konania

fašiangovej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 3.2.2018 a zároveň vyzval poslancov, aby si
naplánovali svoj program tak, aby v piatok 2.2.2018 prišli pomôcť s prípravou.
c) Vestibul – starosta informoval poslancov o obsadenosti KD najmä svadbami a zároveň

zdôraznil, že bude potrebné upraviť vestibul v KD kde sú už steny v zlom stave a taktiež
dvere vstupu do KD. Následne bol spolu s poslancami obhliadnuť vestibul a po diskusii
sa zhodli poslanci zo starostom, že počas zimných mesiacov t. j. január- február
s pracovníkmi obecného úradu sa vykoná úprava týchto priestorov.
d) Súd – starosta informoval poslancov o súdnom pojednávaní obce a taktiež o trovách

konania, ktoré obec na to musela vyčleniť z vlastného rozpočtu. Jedná sa o sumu
1455,89 €.
e) Projekty:
TRIBÚNA ako som Vám spomínal na predošlom zastupiteľstve, vyšli výzvy zo SFZ na
dobudovanie miestnych štadiónov. Projekt je potrebné podať do 31.1.2018, a do cca polovice
marca by sa malo rozhodnúť o pridelení respektíve o nepridelení finančných prostriedkov.
My sa budeme uchádzať o krytú tribúnu, osvetlenie a oplotenie futbalového ihriska.
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Rekonštrukcia Zdravotného strediska – aj v budúcom roku 2018 by mali byť výzvy na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov, a tak, ak vyjde výzva opätovne budeme
žiadať o finančné prostriedky na zateplenie a výmenu okien zdravotného strediska.
Strecha MŠ – v budúcom roku 2018 vypracujeme projekt a aj cenovú ponuku na výstavbu
strechy na Materskej škole, ktorá pravidelne vykazuje poškodenie. Poškodenie je ťažko
identifikovateľné, pravidelne každý rok sú zatečené steny kde vzniká pleseň. Každý rok počas
letných prázdnin opravujeme steny, maľujeme a opravujeme strechu. O projekte a cenovej
ponuke Vás budem informovať na niektorom z plánovaných zasadnutí OZ v roku 2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – dňa 15.11.2017 nám po necelých 2 rokoch,
z pôdohospodárskej platobnej agentúry, prišlo vyjadrenie o neschválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok. Z tohto dôvodu ako sme sa už viackrát rozprávali pôjdeme
v nasledujúcom kalendárnom období zrekonštruovať miestnu komunikáciu od ZŠ s MŠ po
futbalové ihrisko z vlastných zdrojov. Je potrebné aj rozšíriť parkovisko a uvidíme čo všetko
sa bude dať spraviť zo zdrojov, ktoré máme na to vyčlenené. Pri dostatku finančných zdrojov
by sa mohla upraviť aj ďalšia cesta a to buď za obecným úradom, alebo na hornom konci
obce oproti parku – stará hlavná cesta.
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ a MŠ – na minulom zastupiteľstve som Vás informoval, že do
konca novembra 2017 sa podávajú žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Dali sme
vypracovať novy projekt a uchádzame sa o vybudovanie multifunkčného a workoutového
ihriska na školskom ihrisku. Ak budeme vedieť výsledky budem Vás informovať. Ide
o dotáciu do 150 000 € pri verejnom obstarávaní sa vysúťažila suma cca 139 000 €. Pri
realizácií tohto ihriska by obec nemala mať žiadnu spoluúčasť.
Hasičská zbrojnica – zatiaľ nemáme ešte žiadnu informáciu o projekte, avšak do konca
kalendárneho roka by sme mali mať stanovisko či sme boli alebo neboli úspešný so žiadosťou
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V rozpočte sme z vlastných zdrojov vyčlenili na tento
účel 10 000 €.
Kamerový systém – ako som Vám už spomínal tento týždeň sme obdŕžali informáciu, že sme
boli úspešný v projekte kamerového systému, avšak naša žiadosť bola podaná na celú obec,
požadovali sme finančné prostriedky v sume cca 80 000 € a 16 000 € z vlastných zdrojov. Pod
kamerovým systémom mali byť všetky obecné budovy a taktiež všetky 4 vstupy do obce.
Nakoľko nám bola schválená dotácia v sume 5000 € plus vlastné zdroje cca 1 300 € tak
uvidíme čo sa bude dať z tohto zrealizovať. Predpokladám, že tieto finančné prostriedky budú
pokrývať budovu obecného úradu, kultúrny dom a dvor pri obecnom úrade.
Altánok Vlajkový projekt– dna 13.12.2017 boli geodeti zamerať pozemok kde v budúcnosti
bude stáť altánok so stojanom na bicykle, odpadkovým košom a informačnou tabuľou.
Pravdepodobne niekedy na jar až začiatkom leta by malo dôjsť k výstavbe.
Park horný koniec obce - pravdepodobne si ešte pamätáte, cca pred rokom som Vám
spomínal, že obec dá zamerať a pokúsime sa vysporiadať park na hornom konci obce pri
odbočke z hlavnej cesty k chrámu. Aj po zameraní parku nebolo jednoduché prepočítať
podiely jednotlivých vlastníkov. Pracoval som na tom počas voľného času, počas víkendov
a začiatkom novembra sme odoslali všetkým vlastníkom stojacim v tomto parku list o zámere
obce upraviť park a doplniť aj osvetlenie nakoľko popri hlavnej ceste v okolí celého parku nie
sú žiadne lampy verejného osvetlenia. Celková výmera parku je 931 m² – z toho obecný
majetok má rozlohu 191 m² a k dnešnému dňu už obec získala cca 270 m² čiže obec už vlastní
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cca 50% ak sa to podarí dotiahnuť do úspešného konca tak verím, že ešte v roku 2018 môže
dôjsť k úprave tohto parku – poznamenal starosta.
Odvodnenie Šoltysej – opäť sa ozývajú občania časti obce Šoltysej , domy pod FTVE, že aj
napriek výsadbe zelene a zrealizovaní určitého odvodnenia dochádza k častému zaplavovaniu
ich pozemkov a je nutné pokračovať a zrealizovať ešte ďalšie odvodnenie v tejto časti obce
poznamenal starosta. Zároveň vyzval komisiu verejného poriadku , aby niekedy začiatkom
jari zašli na dané miesto a podrobnejšie spracovali plán tohto odvodnenia.
/Uznesenie č. 15/4/2017/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 14/ Možnosť interpelácie využil poslanec Jaroslav Hrebík, ktorý sa informoval
ohľadom prerábania interiéru budovy pošty. Poslanec Mgr. Ján Kuľanda sa informoval, či sa
časom k novovytvorenému ihrisku v Šoltysej dokúpi, poprípade dorobí unimobunka na
uskladnenie športových potrieb.
K bodu 15/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 14. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 14. 12. 2017

Zapísala: Helena Gvozdiaková

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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