Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 23. septembra 2011
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Juraj Berila
Mgr. Milan Čarnota
Ján Bočkaj
Vasil Labovský
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Kontrola plnenia prijatých uznesení
3) Plnenie rozpočtu obce k 31. 7. 2011
4) VZN č. 61/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký
Lipník – zmena VZN č. 57/2010
5) Posúdenie investičného zámeru Ing. Jána Džunku, V. Lipník č. 226 –
„Malá
vodná elektráreň –Podoblažec“
6) Rôzne (Úprava Smernice o verejnom obstarávaní; Zdravotné stredisko –
výsledok vyúčtovania za r. 2010; Komunit ný plán, prístup Podoblažec, ...)
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril a viedol starosta
obce, ktorý privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov
je prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania schopné
(prezenčná listina - príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PaedDr. Katarína Špesová
Bočkaj Ján
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Milan Čarnota
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: Helena Gvozdiaková
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Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho
doplnenie resp. pozmenenie. Keďže k programu neboli vznesené žiadne pripomienky,
program bol prítomnými poslancami schválený.

K bodu č. 2 Kontrola plnenia prijatých uznesení
Na úvod starosta poslancov v dvoch bodoch informoval o plnení prijatého uznesenia zo
dňa 24. 6. 2011:
a) Pánovi Dudlákovi a Gluchmanovi bola poskytnutá pomoc pri prekopaní časti pozemku
za účelom opravy poruchy na ich spoločnom vodovode.
b) Pán Jurščák súhlasil s výstavbou oporného múru, ktorý by mal obmedziť príval
dažďovej vody na pozemok pani Labantovej z č. domu 135.
K bodu č. 3 Plnenie rozpočtu obce k 31. 7. 2011
Starosta obce predniesol správu o plnení rozpočtu obce k 31. 7. 2011, ktorú poslanci
obdŕžali v písomnej forme spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie. Informoval poslancov
o dosiahnutých celkových príjmoch Obce (spolu so ZŠ s MŠ) vo výške 336 472,89 €, čo
predstavuje 61,86 % plnenie rozpočtu, a uviedol že tomu zodpovedá aj čerpanie výdavkov
Obce vo výške 109 801,07 €, čo predstavuje 60,44 % plnenie rozpočtu.
Podotkol, že s vedomím obecného zastupiteľstva boli použité finančne prostriedky na tieto
nerozpočtované výdavky: mzdy a odvody zamestnancov na protipovodňové aktivity, nákup
striekačky PPS 18 pre Dobrovoľný hasičský zbor, rekonštrukcia ŠJ + MŠ, strecha na Dome
smútku. Podľa vývoja príjmov rozpočtu bude potrebne tieto skutočnosti zohľadniť v úpravach
rozpočtu obce.
K bodu č. 4 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Starosta uviedol, že Ministerstvo školstva vydalo nové „Finančné pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1. 9. 2011“, a tomuto
dokumentu je potrebne prispôsobiť VZN obce, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký
Lipník, konkrétne príspevok na nákup potravín na jedno jedlo a výšku stravnej jednotky
v školskej jedálni pre iných stravníkov.
K bodu č. 5 Posúdenie investičného zámeru Ing. Jana Džunku, V. Lipník č. 226 – Mála
vodná elektráreň Podoblažec
Naša obec nemá platný územný plán obce a tak súčasťou začatia každej investičnej
aktivity v obci je jej posúdenie v organe obce, ktorému okrem iného prináleží aj schvaľovanie
územného plánu. Týmto orgánom je samozrejme obecné zastupiteľstvo. Na základe výsledku
tohto posúdenia bude investorovi vydané záväzné stanovisko obce k výstavbe a môže sa začať
územné konanie a následne aj stavebné konanie zamýšľanej stavby.
Takto bol posudzovaný aj zámer výstavby FTVE, dodal starosta.
Pozvánku s programom na dnešné zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli aj na
internetovej stránke obce.
Navrhujem dať slovo žiadateľovi Ing. Janovi Džunkovi, aby nám stručne predstavil
zamýšľanú aktivitu.
V diskusii bol zámer odsúhlasený za nasledovných podmienok:
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-

rešpektovať existujúce skupinové vodovody v mieste stavby (nepoškodiť ich)
minimalizovať zásahy do okolitých svahov z hľadiska protipovodňovej aktivity

K bodu č. 6 Rôzne
a)

Zdravotné stredisko – výsledok vyúčtovania za rok 2010

Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkom vyúčtovania nákladov na prevádzku
budovy Zdravotného strediska za rok 2010.
Konštatoval, že veľa priestorov v uvedenom objekte je prázdnych, objekt je
nezateplený, väčšina vybavenia a zariadenia je dávno po dobu životnosti, a aj preto je
prevádzka zdravotného strediska veľkou záťažou pre rozpočet obce.
V diskusii boli navrhované spôsoby zníženia straty z prevádzkovania tohto objektu resp.
jej prerozdelenia.
b)

Smernica o verejnom obstarávaní v podmienkach obce

Starosta uviedol, že zákonom 58/2011 Z. z. bol novelizovaný zákon o verejnom
obstarávaní (č. 25/2006 Z. z. ) a to najmä v tom smere, že sa znížili hodnoty pre zaradenie
zákaziek do jednotlivých druhov. Tomuto zníženiu je potrebne prispôsobiť doterajšiu
Smernicu č. 1/2009 o postupe pri verejnom obstarávaní a určovaní finančných limitov pri
zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v obci Veľký Lipník. Zároveň smernica upravuje aj
hodnoty zákaziek pri ktorých je možné priame zadanie, bez prieskumu trhu.
c) Štatút obce
Starosta obce predniesol návrh dokumentu, ktorý je základným normatívno-právnym
a organizačným predpisom obce. Bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a prispôsobený podmienkam Obce Veľký Lipník.
Dokument vydáva obecné zastupiteľstvo.
d) FTVE Veľký Lipník
Starosta oboznámil poslancov, že v zmysle platnej zmluvy je firma THESOLAR –
investor FTVE v omeškaní s realizáciou dohodnutých úprav a oprav miestnych komunikácii.
Aj na základe uskutočnených jednaní bola firme určená náhradná lehota na splnenie
zmluvných povinnosti pod hrozbou uplatnenia zmluvnej pokuty.
e) Prístup do lokality Podoblažec

Starosta obce predniesol poslancom vývoj situácie, ktorá vyvrcholila zablokovaním
prístupu do lokality Podoblažec – výstavba železnej brány rodinou Foltinovou, bez povolenia
a dohody s obcou

K bodu č. 7 Diskusia
V diskusii vystúpila pani poslankyňa Katarína Špesová s návrhom na zber elektroodpadu
cez projekt recyklácia od spoločnosti asekol.sk. Výhodou tohto zberu je bezplatný odvoz,
dodanie a inštalácia E-domčeka.
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K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Juraja Berilu, aby predniesol návrh na
uznesenie z prebiehajúceho zasadnutia. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne
pripomienky a hlasovaním bol schválený (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Po schválení uznesenia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a druhé riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 23. 9. 2011

Overovatelia zápisnice:

PaedDr. Katarína Špesová

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

Ján Bočkaj

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

Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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