Zápisnica
z 1. riadneho ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník, konaného dňa 7. decembra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. riadne ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril
Ing. Peter Labant, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí (príloha č. 1). Starosta
oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1) Úvodné náležitosti: a) otvorenie zasadnutia
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
d)zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
f) vystúpenie zvoleného starostu
2) Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
3) Voľba návrhovej komisie
4) Poverenie poslanca oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
5) Určenie zástupcu starostu
6) Určenie sobášiaceho
7) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
8) Určenie platu starostu
9) Rozpočet obce na rok 2019
10)Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
11) Informácie starostu obce
12) Interpelácie poslancov
13) Záver
K bodu 1a/ Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Rokovanie otvoril doterajší
a zároveň aj novozvolený starosta obce Veľký Lipník Ing. Peter Labant, ktorý zahájil
ustanovujúce zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných (príloha č. 1), oboznámil ich
s navrhovaným programom a informoval poslancov, že chce doplniť ďalší bod programu a to
bod informácie starostu.
K bodu 1b/ Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví zapisovateľka p. Helena Gvozdiaková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení poslanci: Hrebík Jaroslav
Ing. Milan Kuľanda, PhD.
/Uznesenie č. 1/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 1c/ Ing. Peter Labant požiadal zapisovateľku, aby oboznámila prítomných
s výsledkami volieb, nakoľko predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Mgr. Dana
Jarembinská sa nemohla zúčastniť tohto zastupiteľstva (príloha č. 2).
Zapisovateľka prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb konaných
dňa 10. 11. 2018.
/Uznesenie č. 2/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 1d/ Podľa programu sa novozvolený starostu Ing. Peter Labant podpísal pod písomné
znenie sľubu po jeho zreteľnom prečítaní. Novozvolený starosta si prevzal od zapisovateľky
osvedčenie o zvolení. Podpísaný text sľubu starostu obce tvorí súčasť tejto zápisnice (príloha
č. 3).
/Uznesenie č. 3/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 1e/ Zapisovateľka OZ Helena Gvozdiaková prečítala znenie sľubu poslancov
obecného zastupiteľstva a následne vyzvala všetkých novozvolených poslancov, aby zložili
sľub. Svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu a prevzali si od nej osvedčenie
o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Aktom zloženia sľubu poslancov
novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného
zastupiteľstva. Jeden neprítomný poslanec Ján Bočkaj môže zložiť sľub na ďalšom
najbližšom zastupiteľstve.
Predmetný podpísaný text sľubu tvorí súčasť tejto zápisnice (príloha č. 4).
/Uznesenie č. 4/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 1f/ Novozvolený starosta obce sa na začiatku príhovoru poďakoval všetkým, ktorí
pristúpili k urnám. Zvlášť sa poďakoval svojím voličom za prejavenú podporu a dôveru.
Poďakovanie padlo aj odchádzajúcim poslancom, ktorým sa skončil volebný mandát. Vo
svojom príhovore zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcií v minulom volebnom období a
podotkol, že verí, že pri dobrej spolupráci a ochote spolu s poslancami bude riešiť všetky
úlohy a problémy k spokojností občanov našej obce.
/Uznesenie č. 5/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 2/ Novozvolený starosta vystúpil a predniesol program ustanovujúceho zasadnutia:
Konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
a zasadnutie je uznášania schopné. Návrh programu bol schválený hlasmi všetkých
prítomných poslancov.
/Uznesenie č. 6/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 3/ Za členov návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení:
Peter Labant
Miroslav Kuľanda
PaedDr. Katarína Špesová
/Uznesenie č. 7/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 4/
Novozvolený starosta obce určil na post poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia OZ p. PaedDr. Katarínu Špesovú a dal hlasovať. Návrh bol
poslancami jednohlasne schválený.
/Uznesenie č. 8/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 5/ Na post zástupcu obce starosta navrhol poslanca Ing. Mariána Jarembinského.
/Uznesenie č. 9/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Obec vedie matričný úrad a vykonáva civilný obrad manželstva, preto je potrebné
určiť sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho.
Návrh: a) sobášiaceho: Ing. Peter Labant
b) zástupcu sobášiaceho: PaedDr. Katarína Špesová
/Uznesenie č. 10/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/ Starosta obce navrhol zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Táto komisia musí byť schválená hneď na ustanovujúcom
zastupiteľstve, nakoľko starosta obce podáva na obecný úrad Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov, vždy do dátumu 30 marca nasledujúceho roku a do 30 dni
od zloženia funkcie.
Komisia musí byť zložená z min. 3 členov a výlučne z poslancov OZ. Navrhujem za členov
tejto komisie: predseda - Peter Labant
členovia – PaedDr. Katarína Špesová, Jaroslav Hrebík
/Uznesenie č. 11/5/2018; Uznesenie č. 12/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 8/ Podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi plat, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6.
Podľa § 4 ods. 2 obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
V minulom volebnom období začínal starosta so základným platom, v roku 2015 mu bol
navýšený o 10% a v roku 2017 ešte o ďalších 5%, takže končil funkčné obdobie s navýšeným
základným platom o 15%.
Po krátkej debate sa poslanci zhodli na ďalšom 5% navýšení platu starostu.
/Uznesenie č. 13/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 9/ Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2019. Konštatoval, že písomný
materiál bol zaslaný spolu s pozvánkou a taktiež vyvesený na úradnej tabuli obce ako aj na
našej internetovej stránke obce dňa 22.11.2018. Dodnes k nemu neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani iné pozmeňovacie návrhy.
Rozpočet obce a hlavne jednotlivé použitie kapitálových výdavkov sme určili v nadväznosti
na naše rozbehnuté projekty v obci alebo už aj neúspešné projekty v obci. V prípade
úspešnosti s iným projektom vieme rozpočtovým opatrením zmeniť rozhodnutie a prideliť
finančné prostriedky, aj na iné aktivity.
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Poprosím Hlavného kontrolóra obce, aby Vám predniesol stanovisko k rozpočtu obce na rok
2018.
Po krátkej diskusií dal starosta o rozpočte hlasovať.
/Uznesenie č. 14/5/2018; Uznesenie č. 15/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 10/ 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. 16/5/2018/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 11/ V tomto doplnenom bode starosta v krátkosti informoval poslancov
o rozbehnutých, ale zároveň o pripravovaných projektoch. Podotkol, že najbližšie volebné
obdobie a taktiež aj rok 2019 nebude jednoduchý a bude nás čakať veľa dôležitých
rozhodnutí.
V roku 2019 budeme rekonštruovať požiarnu zbrojnicu, stavať novú strechu na MŠ
a chcel by som taktiež postupne rekonštruovať aj interiér obecného úradu, čím mám namyslí
kancelárie, zasadaciu a sobášnu miestnosť, chodby a pod.
Pripravujeme projekty na chodník v časti obce Šoltysa, máme podanú žiadosť
o vybudovanie multifunkčného a workoutového ihriska na školskom ihrisku, taktiež je
podaný projekt na pokračovanie v kanalizácií v obci.
Chýbajú chodníky v obci a tie ktoré máme by bolo potrebné rekonštruovať, zároveň je
potrebné vysporiadať pozemky, kde majú byť nové chodníky napr. zastávka ZŠ, až po
benzínovú pumpu, taktiež vysporiadať pozemky pod jestvujúcimi chodníkmi, pokračovať
v asfaltovaní ciest v obci a netreba zabúdať, že v obci je problém aj chýbajúca telocvičňa.
Je potrebné taktiež myslieť na bezbariérovosť a vytvárať podmienky pre lepší prístup
občanom do verejných budov.
Treba sa zamyslieť taktiež nad budovami v správe obce, napríklad na budovu bývalej pekárne
a porozmýšľať o vybudovaní možno nejakého soc. podniku, kde by sme mohli zamestnať aj
ďalších ľudí z obce a hlavne netreba zabúdať na naše zdravotné stredisko, ktoré vytvára pre
našu obec tu spádovosť z okolitých obci. V neposlednom rade netreba zabúdať na rozvoj
turizmus v obci. Určite je potrebné zamýšľať sa nad budovaním, respektíve vytvorením miest
pre stavbu rodinných domov, či bytových domov a tak zabrániť tomu, aby sa rok čo rok
v našej obci znižoval počet obyvateľov.
K bodu 12/ Možnosť interpelácie využili títo poslanci:
 p. Ing. Milan Kuľanda, PhD. – navrhol, že by bolo potrebné nájsť pre občanov nejakú
motiváciu, aby čo najmenej občanov odchádzalo z našej obce, nakoľko pri
zohľadňovaní poskytnutia dotácie hrá hlavnú rolu, aj počet obyvateľov
 p. Jaroslav Hrebík - žiadal objasnenie ohľadom odvodnenia p. Labantovej z č. 135
- ďalšia informácia smerovala na ihrisko pri MŠ, či ostáva
naďalej zamykanie týchto priestorov a či sa obec bude podieľať pri akcií ohňostroja na
Silvestra
 p. Ing. Marián Jarembinský – žiadal informácie ohľadom parku na hornom konci obce
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K bodu 10/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 1. riadne ustanovujúce zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 7. 12. 2018

Zapísala: Helena Gvozdiaková .........................................

Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Hrebík

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

Ing. Milan Kuľanda, PhD.

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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