UZNESENIE
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Lipník konaného dňa 19. 11. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A: berie na vedomie
1) Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2010
2) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2009/2010 v ZŠ s MŠ Veľký Lipník
3) Informáciou starostu obce o vydaní nového organizačného poriadku obecného úradu
platného od 1. 1. 2011
4) Správa starostu obce o vyhodnotení plnenia rozvojového programu obce vo volebnom
období 2006 – 2010

B: schvaľuje
1) Úpravy rozpočtu obce na rok 2010 podľa priloženého rozpisu č. 2 – navýšenie
celkových príjmov, aj výdavkov obce a ZŠ s MŠ o 104 438,- €.
2) Zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2010 – povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších vlastných príjmov, a to o celú výšku prekročenia príjmov
rozpočtovaných vo výške 9 000,- €.
3) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 59/2010, ktorým sa mení VZN č. 52/2009 zo
4. 12. 2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký
Lipník.
4) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 58/2010 – rozpočet obce Veľký Lipník na rok
2011, s príjmami aj výdavkami vo výške 547 220,- € (vyrovnaný rozpočet).
5) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
6) Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu v podmienkach obce Veľký Lipník.
7) Dlhodobý prenájom parcely C-KN č. 1258/2 – trvalé trávnaté porasty – časť označená
GO plánom číslo 332/08 ako parcela 1258/28 – Antonovi Šoltysovi, trvale bytom
Haligovce, za účelom umiestnenia Lesnej škôlky a to od 1. 1. 2011 na dobu neurčitú,
s výpovednou lehotou minimálne štyri roky, za cenu 0,05 EUR/za m² ročne, s tým že
prenajímaná výmera bude upresnená novým zameraním do 30. 4. 2011.
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8) Dlhodobý prenájom parcely C-KN č. 1258/2 – trvalé trávnaté porasty – časť označená
GO plánom číslo 332/08 ako parcela 1258/2 – Lesnému družstvu Krížová skala,
Veľký Lipník č. 283, za účelom skladovania dreva a reziva prevádzky píly a to od
1. 1. 2011 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou minimálne štyri roky, za cenu 0,05
EUR/za m² ročne, s tým že prenajímaná výmera bude upresnená novým zameraním do
30. 4. 2011.

Vo Veľkom Lipníku dňa 19. 11. 2010

