Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 15. februára 2008
-----------------------------------------------------------------------Program: 1) Organizačné záležitostí – kontrola uznesení
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za r. 2007; finančné vysporiadanie rok 2007
3) Dotácia z rozpočtu obce v roku 2008
4) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2008
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie
8) Záver
Prítomní: Mgr. Juraj Berila, Ján Bočkaj, Milan Čarnota, Marián Bočkaj,
Ing. Viera Mamrillová, Michal Jedinák, Ing. Peter Labant

R o k o v a n i e

K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné, účasť poslancov na tomto zasadnutí je 100%-ná.
Oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho doplnenie, prípadne pozmenenie. Keďže k programu neboli vznesené žiadne pripomienky, program
bol prítomnými poslancami schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Viera Mamrillová a Milan Čarnota.
Zapisovateľkou je Mária Palubová - pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Mgr. Juraj Berila, Ján
Bočkaj a Michal Jedinák.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia sa budú plniť priebežne.
K bodu č. 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením rozpočtu za rok 2007. Uviedol, že
finančné hospodárenie obce sa v roku 2007 riadilo rozpočtom, schváleným na zasadnutí OZ dňa 19. 11. 2006. Tento bol v priebehu roka raz upravovaný a to na 6. zasadnutí OZ dňa 30. 11. 2006. Za rok 2007 boli rozpočtované príjmy dosiahnuté v
celkovej
výške 16 898 223,- Sk – t. j. plnenie na 113,22 % a výdavky boli čerpané v celkovej
výške 14 291 383,- Sk – t. j. čerpanie na 95,75 %. Výsledkom hospodárenia je prebytok

- 2 vo výške 2 606 840,- Sk, z toho 1,5 mil. Sk sú nevyčerpané účelovo určené
finančné
prostriedky na riešenie havarií na budove ZŠ, takže výsledok rozpočtového hospodárenia po korekcií je 1 106 840,- Sk. Celý prebytok hospodárenia po korekcií starosta
obce navrhol presunuť na rezervný fond a čerpanie rezervného fondu v priebehu roka
2008 bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Ďalej starosta obce uviedol, že vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2007 bude schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu č. 3
Každoročne na 1. zasadnutí OZ sú prejednávané došlé žiadosti o dotáciu na činnosť
od spoločenských, či športových organizácií pôsobiacich na území obce. Je aj v záujme
obce, aby takýchto organizácií na území obce bolo čo najviac, a aby vytvárali čo najviac možnosti na spoločenské, kultúrne či športové vyžitie občanov našej obce. Jednou
z možnosti, ba priam povinnosťou obce je finančne podporiť činnosť takýchto organizácií a je na škodu, že ich je tak málo, uviedol starosta obce. Aj na rok 2008 obec
eviduje zatiaľ 2 žiadosti o dotáciu a to od : Telovýchovnej jednoty Družstevník Veľký
Lipník a ZO Dobrovoľného hasičského zboru Veľký Lipník. Starosta obce zároveň
oboznámil prítomných s počtom a výškou poskytných dotácií v roku 2007. Ďalej starosta obce tlmočil požiadavku mládeže z obce o zriadenie posilňovne a jej vybavenie
posilňovacím strojom.
K bodu č. 4
Takisto každoročne v trvom štvrťroku roka je na zasadnutí obecného zastupiteľstva
prejednávaná aktualizácia rozvojového programu obce na príslušný rok a podľa aktualizácie rozpisujeme aj rozpočet kapitálových výdavkov na jednotlivé akcie. Už niekoľko rokov prispôsobujeme rozvojový program obce možnostiam a podmienkam Európskych fondov, a tak k dnešnému dňu máme projekčne a po stavebnej stránke pripravené
na realizáciu tieto akcie: 1) Kanalizácia + ČOV; 2) Telocvičňa pri ZŠ. Náklady uhradené z rozpočtu obce na ich projekčnú prípravu predstavujú čiastku cca 600.000,- Sk. Súčasné podmienky a možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej
únie však našej obci neumožňujú využiť tieto projekčne už pripravené projekty.
Výstav-ba nových telocviční sa zatiaľ z prostriedkov štrukt. fondov EÚ realizovať
nemôže a pre pridelenie prostriedkov z fondov EÚ na uvedené akcie nesplňame
požadované pod-mienky. Pokiaľ sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z fondov
EÚ musíme začať s projekčnou prípravou iných podporovateľných akcii ako:
Regenerácia sídiel – verejné
osvetlenie, miestny rozhlas, komunikácie, zateplenie a výmena okien na zdravotnom
stredisku a na to vyčleniť v rozpočte finančne prostriedky, uviedol starosta obce. Z
vlastných rozpočtových prostriedkov navrhol v roku 2008 realizovať akcie: Rekonštrukcia ŠJ podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Dom smútku;
ďalšie akcie: Šatne TJ a Požiarna zbrojnica; a časť kapitálových výdavkov použiť na
dovybavenie OcÚ.
K bodu č. 5
a) Starosta obce podal informáciu ohľadom Rady školy pri ZŠ s MŠ. V roku 2008

- 3 uplynie funkčné obdobie terajšej Rady školy a za ustanovenie novej rady zodpovedá
zriaďovateľ teda Obec. Súčasná Rada školy má 9 členov, z toho 5 má byť z nezamestnancov školy a obec ako zriaďovateľ má delegovať 2 zástupcov. Súčasnými zástupcami obce sú Marián Bočkaj a Ján Džunko a keďže k ich práci neboli vznesené
žiadne pripomienky, starosta obce ich navrhol za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ aj na
ďalšie volebné obdobie a požiadal poslancov o ich návrhy.
b) Zákonom dávané úlohy a povinnosti na úseku odpadového hospodárstva sú čoraz
rozsiahlejšie a hlavne náročnejšie, zdôraznil starosta obce. V roku 2007 bolo z rozpočtu obce uhradených celkom 283.627,- Sk ako náklady na odpadové hospodárstvo, pričom od občanov bolo zinkasovaných 196.315,- Sk a príjem zo separovaného zberu bol
18.174,- Sk, takže obec na odpadové hospodárstvo ročne dopláca z vlastných rozpočtových prostriedkov cca 60 – 70 tis. Sk. Ďalej uviedol, že zákonnou povinnosťou je vylučiť biologicky rozložiteľný odpad zo zmesového komunálneho odpadu a zabezpečiť
jeho kompostovanie. Ľubovnianskym regionálnym združením a firmou EKOS bol vypracovaný projekt, ktorý počíta s vybudovaním jedného kompostoviska v každej obci;
projekt bol úspešný. V našej obci sa má vybudovať kompostovisko na pozemku pri
píle, ale podmienkou je, aby pozemok bol vysporiadaný a kompostovisko musí byť
oplotené; a ďalšou podmienkou je, že časť finančných prostriedkov musí byť najprv
prefinancovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov a až potom sa môžu prostriedky čerpať z tohto projektu.
K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili títo poslanci:
1) Ing. Viera Mamrillová sa informovala ohľadom výstavby telocvične pri ZŠ, či
v roku 2008 sa vôbec nepočíta s jej výstavbou. Ďalej vzniesla dotaz k dotáciám poskytovaným z rozpočtu obce, na aký účel TJ Družstevník túto dotáciu použije, pretože
v porovnaní s rokom 2007 sa im dotácia zvyšuje. Navrhla, aby aj mládeži sa poskytlo finančnú podporu, aby sa tiež organizovali v nejakej organizácií. Ďalej sa informovala ohľadom zloženia Rady školy pri ZŠ s MŠ a o jej právomociach.
2) Ing. Peter Labant sa vyjadril k zriadeniu posilňovne (pod budovou kultúrneho
domu), že to nemá perspektívu, pretože už raz tam posilňovňa bola a potom to všetko
zaniklo.
3) Mgr. Juraj Berila vzniesol dotaz k dotáciam, či aj Poľnohospodárske družstvo
Veľký Lipník sponzoruje TJ Družstevník v obci.
4) Ján Bočkaj - poslanec OZ a predseda futbalového oddielu TJ Veľký Lipník sa
vyjadril k použitiu poskytnutej dotácie.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ostatní poslanci. Starosta obce
zodpovedal na všetky vznesené dotazy, pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.

- 4 K bodu č. 7
Mgr. Juraj Berila - predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, oboznámil ich s dátumom najbližšieho zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

