Zápisnica
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 19. februára 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
7. 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 6 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
Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2016 (rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2)
Dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla
Informácia o výbere miestnych daní a poplatku za rok 2015 a stave pohľadávok obce
k 31.12.2015, plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015
9) Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2016
10) Obecné komisie a) správy obecných komisií za rok 2015
b) plán činnosti obecných komisií na rok 2016
11) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2016 (rozvojové projekty obce)
12) Voľba zástupcu školy pre potreby prednášania informácii škole.
13) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník za rok 2015
14) Žiadosť správcu farnosti Veľký Lipník o. duchovného M. Pulščáka ohľadom
vysporiadania pozemkov
15) Rôzne – informácie starostu obce
16) Interpelácie poslancov
17) Uznesenie
18) Záver
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ podľa pozvánky zverejnenej na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
Následne starosta navrhol o doplnenie resp. pozmenenie navrhovaného programu a to
doplnením bodu 12, 13 a 14. O tomto zmenenom návrhu programu zasadnutia dal starosta
hlasovať.
/Uznesenie č. 1/1/2016/
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
Ing. Marián Jarembinský
Jaroslav Hrebík
/Uznesenie č. 2/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
1

K bodu 3/ Na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. 12.
2015 boli prijaté uznesenia č. 1/5/2015 – 22/5/2015, ktoré boli starostom podpísané
a zverejnené.
/Uznesenie č. 3/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 4/ O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu 5/ Poslancom obecného zastupiteľstva bolo spolu s pozvánkou a pracovným
materiálom zaslané aj 2 úpravy rozpočtu obce na rok 2016. S hlavným kontrolórom obce sa
vykonali rozpočtové opatrenia č. 1 a 2, ktoré bolo potrebné spraviť na základe daných
skutočností počas prebiehajúceho roka 2016.
Prvá úprava rozpočtu sa týka úprav nenormatívnych fin. prostriedkov pre ZŠ s MŠ, ktoré
prichádzajú z krajského školského úradu.
Druhé sa týka kapitálových výdavkov a to v sume 9 000.- €, ktoré Obec dostane ako
dotáciu od štátu. Nakoľko bol krátky časový úsek na rozhodnutie, starosta rozhodol, že tieto
peniaze použijeme na zateplenie budovy pošty.
K tejto tematike sa medzi poslancami a starostom rozvírila debata, pričom poslanec Jaroslav
Hrebík žiadal starostu vysvetliť ako prebiehalo verejné obstarávanie. Poslanec Ján Bočkaj
podal kritiku k prideleniu fin. prostriedkov na budovu pošty, nakoľko si myslí, že budovu
pošty využíva iba jedná pobočka a vzhľadom na to, že je to už staršia budova, potrebuje
rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Ďalej uviedol, že peniaze sa mohli použiť napr. na vybudovanie
cesty a chodníka k novému cintorínu, ktorú využívajú naši občania.
K tejto debate sa vyjadril aj hlavný kontrolór, ktorý poradil poslancom, že môžu zrušiť
verejné obstarávanie, nakoľko sú pochybnosti k jeho prebiehaniu a k prideleniu.
/Uznesenie č, 20/1/2016, Uznesenie č. 21/1/2016, Uznesenie č. 22/1/2016/
/Uznesenie č, 4/1/2016, Uznesenie č. 5/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ V termíne stanovenom príslušným VZN obce boli na obecný úrad doručené dve
písomné žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 a to od FO družstevník
Veľký Lipník (3 500.- €) a taktiež DHZ Veľký Lipník (1 000.- €). Obaja žiadatelia spĺňajú
podmienky na pridelenie dotácie.
Suma vyčlenená na dotácie v schválenom rozpočte na rok 2016 umožňuje poskytnúť dotácie
v žiadanej výške a preto starosta odporučil prideliť žiadateľom dotáciu v nimi požadovanej
výške.
/Uznesenie č. 6/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/ Obec nevlastní osobné motorové vozidlo a pre výkon starostu je potrebné používať
motorové vozidlo, preto v súlade zo zákonom je potrebné uzatvoriť dohodu medzi
zamestnávateľom a zamestnancom o používaní súkromného motorového vozidla. Nakoľko
vlastním nové motorové vozidlo je potrebné mať taktiež odsúhlasené používanie nového
vozidla, dodal starosta k tomuto bude.
/Uznesenie č. 7/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 8/ V tomto bode starosta stručne predniesol pohľadávky obce za komunálny odpad,
dane a ČOV.
/Uznesenie č. 8/1/2016/
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci
Hlasovania sa zdržali: Hrebík Jaroslav
K bodu 9/ V tomto bode starosta prečítal dve žiadosti vo veci poskytnutia finančných
prostriedkov a to od Mesta Spišská Stará Ves a od ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce.
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na uznesení, ktoré nesúhlasí s dotáciou pre
uvedených žiadateľov z dôvodu, že zastupiteľstvo na svojom rokovaní sa zhodlo na tom, že
o podpore rozhodnú vždy pred koncom kalendárneho roka t. j. všetky žiadosti, ktoré prídu
ešte pred schvaľovaním rozpočtu na nový rok.
/Uznesenie č. 9/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 10/
V úvode tohto bodu starosta poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili pri
príprave ochutnávky zabíjačkových špecialít a poprosil predsedov jednotlivých komisií, aby
prečítali svoje správy za rok 2015.
Po prednesení správ jednotlivých predsedov komisii, starosta navrhol komisiám doriešiť tieto
body:
Plán činnosti športovej komisie - navrhnúť na najbližšom stretnutí termíny jednotlivých
podujatí ako pohár starostu obce v malom futbale, hasičská súťaž, Deň obce ... atď. Taktiež
stanoviť výšku finančného zabezpečenia jednotlivých akcií.
- Plán činnosti komisie verejného poriadku a životného prostredia - poriešiť opäť jeden spor,
ktorý bol predložený sťažnosťou na obecný úrad.
/Uznesenie č. 10/1/2016, Uznesenie č. 11/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
-

K bodu 11/ Starosta v tomto bode predniesol jednotlivé body:
Výmena okien a zateplenie budovy zdravotného strediska – tento projekt sme podávali
v minulom roku cez Envirofond, žiaľ neboli sme úspešný v žiadosti a minister nepodporil
tento projekt. Firma Gemini Group nám na základe dohody tento projekt podá na Envirofond
zadarmo a tak sa znovu budeme uchádzať o túto dotáciu.
Rekonštrukcia miestnych komunikácii od základnej školy po futbalové ihrisko – bol
podaný v rámci programu rozvoja vidieka dňa 10. 2. 2016.
Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ - budeme podávať v rámci programu
rozvoja vidieka na budúci týždeň, termín je do 25. 2. 2016.
Pri oboch týchto programoch je 0% spoluúčasť avšak pri úspešnosti projektu nám poskytnú
preddavok 50% a 50% je potrebné zafinancovať formou úveru a tak žiadať o dofinancovanie
– refundáciu.
Takisto som podal jeden menší projekt na opravu budovy strechy zdravotného strediska a je
to projekt do 13 500.- €, spoluúčasť 1 500.- € . To či budeme úspešný v tomto projekte sa
dozvieme koncom júla 2016.
Projekt výmena kotla na OcU - poprosil starosta p. Jaroslava Hrebíka, aby objasnil
v krátkosti o čo sa jedná. Poslanec p. Hrebík podal stručne informácie a uviedol, že je tam
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taktiež spoluúčasť 5%. Avšak ani tento projekt nebol úspešný v rámci Envirofondu a taktiež
verím, že sa budeme uchádzať o túto dotáciu opäť.
Projekt kanalizácia a ČOV Veľký Lipník – ako som spomínal už vlani budem žiadať
doplnenie projektu o rekonštrukciu mostu pri futbalovom ihrisku a následne budeme žiadať
o dotáciu cez Envirofond.
Taktiež som rozbehol, zatiaľ iba v prípravnej fáze projekt bezpečnosť v obci. Jedná sa
o kamerový systém v obci, kde na každom vstupe do obci budú kamery a tiež každá budova
v správe obecného úradu t. j. Obecný úrad + KD, Dom smútku, Zdravotné stredisko, Budova
TJ, Hasičská zbrojnica, Pošta, ZŠ s MŠ a park v centre obce. K tomuto projektu taktiež
pripadá aj výmena obecného rozhlasu, kde by sa mal montovať nový rozhlas v celej obci.
V prípade financovania tohto projektu je 0% spoluúčasť.
Tento rok sa chystá úprava oplotenia okolo starého cintorína, kde už počas dní v zime
pracovníci obecného úradu začali s čistením krovia a zhruba v apríli by sme chceli vykonať
celé nové oplotenie starého cintorína s vlastnými pracovníkmi.
Necelé dva týždne dozadu vyšla výzva na rekonštrukciu a výstavbu telocvične, pričom sa
budeme o túto dotáciu uchádzať. Maximálna dotácia o ktorú môžeme žiadať je 200 000.- €.
Tu je spoluúčasť 10% a viac, záleží ako budeme percentuálne úspešný v projekte. Projekt je
potrebné podať do 4. marca 2016, ak by sme boli úspešný, realizácia výstavby projektu musí
byť hotová do augusta 2018.
Pri všetkých investíciách je nevyhnutné rešpektovať možnosti už schváleného rozpočtu na rok
2016 a samozrejme v prípade úspešnosti ktoréhokoľvek projektu postupovať v súlade
s možnosťami obecného rozpočtu.
/Uznesenie č. 12/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 12/ Vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie rady školy pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník
je potrebné zvoliť nových zástupcov za zriaďovateľa. Môj návrh je nasledovný: p. Mgr. Ján
Džunko a p. Vasil Labovský.
/Uznesenie č. 13/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 13/ Starosta poprosil Hlavného kontrolóra, aby predniesol správu o kontrolnej
činnosti obce Veľký Lipník za rok 2015. Hlavný kontrolór obce podrobne poslancom
predniesol správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník za rok 2015.
/ Uznesenie č. 14/1/2016/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 14/ V úvode starosta informoval, že bol oslovený správcom našej farnosti
o. Mgr. Ľubomírom Pulščákom s návrhom na vysporiadanie pozemkov v okolí farnosti
a cesty v Bočkajovskom kúte. V krátkej debate padol návrh, aby obec s cirkvou urobila
nasledujúcu výmenu. Obec dá svoju časť parku cirkvi a na výmenu cirkev nám da cestu,
nakoľko cestu aj tak potrebujú a využívajú naši občania.
/Uznesenie č. 15/1/2016/
Hlasovanie: ZA: 5 poslanci
Hlasovania sa zdržali: Hrebík Jaroslav
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K bodu 15/ V tomto bode sa riešili tieto body:
a) Starosta bol oslovený obyvateľkou obce Jaroslavou Džunkovou, ktorá žiada poslancov
o určité stanovisko k vysporiadaniu pozemku - odkúpeniu, nakoľko časť pozemku za
dvorom je obecný majetok.
b) Starosta podal informáciu k obecnej stránke, ktorá je vo veľmi zlom stave
a momentálne sa nedá pridávať ani žiadne ďalšie oznámenie. Preto sa už pracuje na
vývoji novej internetovej stránky, ktorú vypracuje DCOM, predpokladané spustenie
novej obecnej stránky sa odhaduje na jún 2016.
/Uznesenie č. 16/1/2016/
c) Ďalšiu informáciu, ktorú starosta predniesol, bol návrh na výstavbu nových nájomných
bytov v obci, nakoľko aj dnes máme 4 písomné žiadosti o pridelenie nájomného bytu.
Osobne bol oslovený už viackrát aj mimo písomných žiadostí ohľadom voľného bytu,
dodal starosta. Momentálne je možnosť celkom výhodne čerpať dotáciu na výstavbu
takýchto bytov a starostov návrh by bol, aby po zriadení novej internetovej stránky
sme upovedomili občanov o takejto možnosti a v prípade adekvátneho počtu
záujemcov pustiť sa aj do takejto výstavby.
/Uznesenie č. 17/1/2016/
d) Taktiež Vás chcem oboznámiť, že momentálne pripravujeme nové žiadosti ohľadom
zamestnania občanov v obci prostredníctvom podpory úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny a v marci budeme podávať žiadosti na 5 občanov, ktorých by sme zobrali do
pracovného pomeru na určité obdobie. Či to bude reálne uvidíme až po posúdení
žiadostí úradom práce.
/Uznesenie č. 18/1/2016/
e) V neposlednom rade Vás chcem informovať ohľadom súdu s p. Závackou, kde boli
vypovedať bývali starosta obce p. Ing. Štefan Stempák a dvaja poslanci Radoslav
Bjalončík a Jaroslav Hrebík.
/Uznesenie č. 19/1/2016/
K bodu 16/ Možnosť interpelácie nevyužil nikto.
K bodu č. 17/ 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.
Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva a 7. riadne zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 19. 2. 2016
Zapísala:

Helena Gvozdiaková

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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