Z á p i s n i c a
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník
konaného dňa 27. februára 2009
-------------------------------------------------------------------------------------Program:

Prítomní:

1) Organizačné záležitostí + kontrola uznesení
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2008
Finančné vysporiadanie roka 2008
Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2008
3) Dotácia z rozpočtu obce v roku 2009
4) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2009
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie
8) Záver
Mgr. Juraj Berila, Ing. Viera Mamrillová, Ján Bočkaj, Marián Bočkaj,
Michal Jedinák, Milan Čarnota

Ospravedlnený: Ing. Peter Labant
Ostat. prítomný: PaedDr. Katarína Špesová – kronikárka

R o k o v a n i e

K bodu č. 1
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval, že z
celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina,
teda je zasadnutie uznášania schopné. Oboznámil poslancov s navrhovaným programom
a požiadal ich o jeho doplnenie resp. pozmenenie. K programu neboli vznesené žiadne
pripomienky, preto bol navrhovaný program prítomnými poslancami schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Michal Jedinák a Ján Bočkaj. Zapisovateľkou je Mária Palubová – pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Ing. Viera Mamrillová,
Milan Čarnota a Marián Bočkaj.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia sa budú plniť priebežne.
- 2 -

K bodu č. 2
Starosta obce oboznámil prítomných s vyhodnotením plnenia rozpočtu obce za rok
2008 a uviedol, že finančné hospodárenie obce sa v roku 2008 riadilo rozpočtom obce
schváleným obecným zastupiteľstvom na 6. zasadnutí dňa 30. 11. 2007 ako VZN č. 47/2007
a v priebehu roka upravovaným a to na 9. zasadnutí OZ dňa 5. 9. 2008 a 10. zasadnutí OZ dňa 12. 12. 2008. Zdôraznil, že plnenie rozpočtu na dnešnom zasadnutí bude
len zobraté na vedomie, tak bude materiál zverejnený na internete a na úradnej tabuli
a na najbližšom zasadnutí OZ bude schválený. Príjmy rozpočtované v celkovej výške
26 292 000,- Sk boli dosiahnuté celkom vo výške 26 876 189,83 Sk, plnenie je na
102,22 %; z toho príjmy ZŠ s MŠ činia 202 559,- Sk – tieto príjmy sa však nerozpočtujú, povoľuje sa len ich čerpanie. Z toho bežné príjmy predstavujú 16 465 855,83 Sk,
kapitálové príjmy 8 900 000,- Sk a finančnými operaciámi bol zabezpečený príjem vo
výške 1 510 334,- Sk. Rozpočtované výdavky vo výške 26 292 000,- Sk boli čerpané v
celkovej sume 26 255 043,89 Sk, to je čerpanie na 99,86 %. Z toho bežné výdavky obce
činia 16 044 018,- Sk a kapitálové výdavky 10 211 025,- Sk. Takže bežný rozpočet skončil prebytkom v sume 421 937,- Sk; kapitálový rozpočet obce skončil schodkom vo výške 1 311 025,- Sk a celkový výsledok rozpočtového hospodárenia po korekcií príjmovými finančnými operaciami je vo výške + 621 145,94 Sk. Tento prebytok je uložený na
účtoch obce vedených vo VÚB, OTP a Dexia banke. Prebytok hospodárenia za rok 2008
starosta obce navrhol použiť na doplnenie rezervného fondu obce.
K 31. 12. 2008 bola vykonaná inventarizácia majetku obce, v roku 2008 nebol
vyradený
žiaden majetok a inventarizačnou komisiou neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Celková
hodnota majetku je 25 819 553,67 Sk; z toho dlhodobý nehmotný majetok predstavuje
hodnotu 350 790,46 Sk a dlhodbý hmotný majetok hodnotu 25 468 762,81 Sk.
K bodu č. 3
V zmysle platného VZN č. 39/2005 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce požiadali v termíne o dotáciu na rok 2009 organizácie: TJ - futbalový oddiel Veľký Lipník a
Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Lipník, uviedol starosta obce. Zdôraznil, že aj v rozpočte obce na rok 2009 sa počítalo s poskytovaním dotácií a navrhol dotácie poskytnuť
takto: TJ - futbalový oddiel 2 490,- € (75 000,- Sk) a Dobrovoľný hasičský zbor 530,- €
16 000,- Sk). Ďalej uviedol, že podľa prijatého VZN je možné poskytnúť príspevok aj
na činnosť klubu dôchodcov, klubu mládeže – avšak takéto organizácie v obci nepracujú. Podotkol, že bolo by treba riešiť kultúrnu činnosť v obci a to prijatím profesionálneho pracovníka alebo riešiť to prispievaním živnostníkovi (formou grantov).
K bodu č. 4
Každoročne na zasadnutí OZ, konanom v 1. štvrťroku nového roka je prejednávaná
aktualizácia rozvojového programu obce na príslušný rok. Už niekoľko rokov prispôsobujeme rozvojový program obce možnostiam rozpočtu obce a možnostiam a podmienkam Európskych fondov, zdôraznil starosta obce. V roku 2009 sa počíta s pokračovaním v akciách, ktoré budú financované z rozpočtu obce: 1) Dom smútku - v roku 2009
započať s jeho výstavbou a urobiť aspoň zemné práce, 2) Rekonštrukcia MŠ, 3) Dokončenie miestnosti na občerstvenie na ihrisku TJ, 4) Regionálny operačný program – oprava ciest, zelene. Ďalej uviedol, že obec žiadala o dotácie: a to z Európskych fondov na
kanalizáciu a ČOV; z fondu Krajského školského úradu na dokončenie opravy strechy,
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zateplenie fasády (ostala nezateplená 1 stena), výmena okien a dverí a rekonštrukciu
ústredného kúrenia v ZŠ. Ďalej bol vypracovaný projekt Modernizácia verejného osvetlenia a bola podaná žiadosť o dotáciu na túto akciu.
Okrem toho treba počítať s rekonštrukciou kotolne obecného úradu a kultúrneho domu
- výmena kotlov, radiátorov a opravou cesty okolo zdravotného strediska, avšak táto
ešte nie je majetkoprávne vysporiadaná. Doteraz obec vysporiadala pozemky, ktoré boli
vo vlastníctve MNV Kamienka a sú už zastavané. Nevysporiadaná zostala parcela číslo
7357 – betónová cesta okolo zdravotného strediska vo výmere 3603 m2, ktorá je vo
vlastníctve Obce Kamienka; Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka súhlasí s odpredajom
tejto parcely za cenu 1,86 € (56,- Sk)/m2.
K bodu č. 5
1) Starosta obce podal informáciu ohľadom volieb prezidenta SR, ktoré boli vyhlásené na deň 21. 3. 2009 – 1. kolo a 4. 4. 2009 – 2. kolo. Okrsková volebná komisia je
9 členná, všetkých členov delegovali polistické strany, hnutia a petičné výbory na podporu jednotlivých kandidátov. Menovaná bola len zapisovateľka OkVK a je ňou pracovvníčka OcÚ. V týchto dňoch prebieha doručovanie oznámení o čase a mieste konania
volieb.
2) Ďalej starosta obce uviedol, že v tomto roku končí funkčné obdobie riaditeľky
ZŠ s MŠ. Na deň 8. 6. 2009 je dohodnuté výberové konanie, na miesto riaditeľa /ky/
bude vypísaný aj konkurz.
K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili
1) Ing. Viera Mamrillová uviedla, že riešenie kultúrnej činnosti v obci prijatím pracovníka na tento úsek je dobrá myšlienka. Zároveň sa informovala ohľadom fungovania
posilovne a uviedla, či by poslanci tam nemohli robiť pravidelne kontrolu. K vysporiadaniu parcely E-KN č. 7357 (betónová cesta na Polanky) uviedla, že parcelu treba odkúpiť, aby sa to už vysporiadalo.
2) Ján Bočkaj navrhol v posilovni vyčleniť hodiny pre mládež do 15 rokov. Ďalej
navrhol urobiť na ihrisku TJ prístupové chodníky aspoň okolo zabradlia.
3) Milan Čarnota sa informoval ohľadom výstavby Domu smútku – akou formou sa
bude výstavba prevádzať a tiež navrhol odkúpiť parcelu (betónová cesta) od Obce
Kamienka.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ostatní poslanci. Starosta obce
zodpovedal na vznesené dotazy, pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.
K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie – Ing. Viera Mamrillová predniesla návrh na uznesenie.
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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.

