Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 9. decembra 2011
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Jaroslav Hrebík
Mgr. Juraj Berila
Mgr. Milan Čarnota
Ján Bočkaj
Vasil Labovský
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Kontrola plnenie prijatých uznesení
3) Vystúpenie občanov obce – nepožiadal nikto
4) Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2011
5) Určenie miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2012
6) Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2012
7) Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce
8) Rôzne: - Prístup Podoblažec – aktuálny stav
- Správa o výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ s MŠ na školský
rok 2010/2011
- FTVE – aktuálny stav
- Voľby do NR SR 2012
9) Diskusia
10) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
5. 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: Mgr. Juraj Berila
Jaroslav Hrebík
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Vasil Labovský
Mgr. Milan Čarnota
Ján Bočkaj
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
Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí sú splnené (vo veci zmluvy o FTVE), alebo sa na
ich plnení pracuje (vo veci rozúčtovania nákladov na OZS) na okolité obce.
Vo veci zberu elektroodpadu:
- záujem o odvoz zo zberného dvora
- zariadenie budú dávať prednostne do väčších obcí
- regionálny zástupca ma aj napriek viacerým prísľubom doteraz nenavštívil
K bodu č. 3 Vystúpenie občanov obce – nepožiadal nikto
O vystúpenie resp. prednesenie svojho problému na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
nepožiadal žiaden občan obce. Najviac rezonuje v poslednom období v obci problém prístupu
do lokality Podoblažec – tomu sa budeme venovať v bode rôzne zvlášť a určité problémy boli
aj pri realizáciu projektu rekonštrukcie štátnej cesty najmä na dolnom konci obce, kde sa
nefrézovalo starý asfalt a tak došlo k zvýšeniu vozovky.
K bodu č. 4 Zmeny a úpravy rozpočtu obce na rok 2011
V pracovnom materiály, ktorý bol zaslaný s pozvánkou, bol podrobne popísaný aj návrh
úprav rozpočtu obce na rok 2011.
Návrh reaguje na už zrealizované odsúhlasené aktivity na výdavkovej strane rozpočtu, na
prijatie úveru na dostavbu Domu smútku a na situáciu v ZŠ s MŠ.
Od času spracovania predloženého návrhu po dnešný deň došlo k ďalším skutočnostiam,
ktoré si vyžadujú ďalšiu úpravu rozpočtu, takže teraz vám prednesiem návrh aj s úpravami.
K bodu č. 5 Určenie miestnych daní a miestnych poplatkov na rok 2012
Jedným z príjmov rozpočtu obce sú aj miestne dane a miestne poplatky.
V roku 2011 má obec platným VZN č. 52/2009 v znení VZN č. 59/2010 zavedené tieto
dane:
2011 skut. k 11/2011
2011 rozpočet
- Daň z nehnuteľnosti ................................ 7100 (pozemky)
8388
- Daň za psa ............................................... 5000 (stavby)
3555
- Daň za užívanie verejn. Priestr. .............. 300
307
a z poplatkov:
- Poplatok za komunálne odpady a DSO .. 9000

7852

Nové nariadenie o určení miestnych daní a poplatkov na r. 2012 by malo riešiť najmä tieto
zmeny:
- zaviesť novú daň za ubytovanie (skolaudované je ubytovacie zariadenie p. Bebka,
teraz beží konanie o zvýšení kapacity zo 16 na 29 osôb)
- riešiť prísľub odpustenia dane z nehnuteľnosti pre časť obce Šoltysa – daný na
verejných zhromaždeniach občanov, čo je nemožné podľa zákona o dani
z nehnuteľnosti. Dá sa to napr. formou príspevku z rozpočtu obce dotknutým
domácnostiam, z čoho by potom bola uhradená daň
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-

-

vo vzťahu k FTVE riešiť sadzby dane z pozemkov do novely zákona o miestnych
daniach sa nepodarilo presadiť, aby FTVE sa zdaňovali ako stavby (išlo by o príjem až
cca 12 000 €), no novela umožňuje zdaňovať pozemky na ktorých sú postavené FTVE
osobitnou sadzbou dane, ktorá však nemôže byť vyššia ako 5 násobok najnižšej
sadzby dane za pozemky v príslušnom VZN. Problémom je aj to, že zákon bol prijatý
poslancami, no prezident ho nepodpísal, následne bol opätovne schválený v národnej
rade, avšak jeho účinnosť bola posunutá z 1. 12. 2011 na 1. 12 2012; aj tak však treba
postupne prispôsobovať sadzby dane z pozemkov tomu, aby bol výnos dane
z nehnuteľnosti za FTVE čo najväčší (s ohľadom na zákonom stanovený maximálne
5 násobok)
vo veci miestneho poplatku za KO a DSO treba zohľadniť skutočnosť, že vybrané
poplatky nepokrývajú náklady obce na odpadové hospodárstvo a pričom je v okolí
obce ešte množstvo nelegálnych skládok odpadu.
Rozpočet: 9000; vybrané k 11/2011: 7852; náklady k 11/2011: 11075

K bodu č. 6 Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2012
Starosta obce predniesol návrh rozpočtu obce na rok 2012, ktorý bude prijímaný ako
VZN č. 63/2011. Uviedol, že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, bežnými príjmami sú
pokryte základne bežné výdavky na chod obce a ZŠ s MŠ. Na kapitálové výdavky – Dom
smútku budú použité prostriedky získané z úveru od OTP Banky.
Podrobný rozpis rozpočtu na oddiely a položky a na jednotlivé programy (programový
rozpočet) tvorí prílohu VZN č. 63/2011, pričom tento materiál bol zverejnený na verejné
pripomienkovanie a zaslaný aj poslancom ako pracovný materiál s pozvánkou.
K bodu č. 7 Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so
sídlom na území obce na rok 2012
Starosta obce oboznámil poslancov s výškou sumy určenej v rozpočte na rok 2012 na
originálne kompetencie v školstve (MŠ, ŠJ, ŠKD): 91 000,- eur. Podľa platných zákonov je
obec povinná financovať školy a školské zariadenia (originálne kompetencie) na území obce
prostredníctvom dotácie na dieťa resp. žiaka týchto zariadení. Výšku tejto dotácie na rok 2012
určuje predkladané VZN č. 64/2011, ktorým je čiastka určená v rozpočte rozpísaná na dieťa
resp. žiaka, a to s ohľadom na doterajšie potreby a požiadavky jednotlivých zariadení.
K bodu č. 8 Rôzne
a) FTVE
Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnym stavom prebiehajúceho súdneho
konania vo veci zákonnosti umiestnenia a povolenia stavby FTVE, v ktorom Obec Veľký
Lipník žaluje JUDr. Petra Mamrillu, CSc., a ktorého termín pojednávania je nariadený na
20. 12. 2011 na Krajskom súde v Prešove.
Oboznámil poslancov s požiadavkami žalobcu a návrhom na zostavenie prebiehajúceho
súdneho konania a s komunikáciou medzi Obcou a žalobcom v poslednom období.
Po diskusii boli sformulované podmienky dohody o zastavení súdneho konania, pričom
hlavným argumentom pre obec bolo získanie zazmluvnených finančných prostriedkov na
realizáciu opatrení zmierňujúcich dopad stavby na časť obce v ktorej je umiestnená (zeleň,
odvodnenie, ...)
b) Prístup do lokality Podoblažec
Po oboznámení poslancov s postupom obce pri riešení tohto problému od posledného
zasadnutia predniesol starosta obce doručenú žiadosť Marty a Vasila Foltinových zo dňa
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3. 11. 2011 (zastúpených JUDr. V. Komanom) o odkúpenie parcely C-KN č. 419/1 – celej
resp. jej časti, prípadne zriadenie vecného bremena k tejto parcele.
V diskusii bolo konštatované, že prístup do lokality Podoblažec je pre obec naďalej
prioritou a tak bola žiadosť o odpredaj jednohlasne odmietnutá. Zriadenie vecného bremena
bolo podmienené odstránením nepovolenej železnej brány z parcely C-KN č. 419/2
a zriadením vecného bremena (práva prechodu) k tejto parcele v prospech Obce.
Po diskusii bol dohodnutý a odsúhlasený aj ďalší postup Obce v prípade negatívneho
postoja rodiny Foltinových: prenájom parciel C-KN č. 419/3 a 419/4 a získanie vzťahu k časti
parcely E-KN č. 1013.
c) 6+3 b. j. – obsadenie uvoľneného bytu
Starosta obce oboznámil poslancov s postupom obce pri obsadzovaní 3 izbového
nájomného bytu uvoľneného p. Tešlom v 6+3 b. j. súp. č. 341.
K postupu obce nemali poslanci žiadne výhrady.
d) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Veľký Lipník za školský rok

2010/2011
Starosta obce predniesol správu, ktorú vypracovala a na rokovanie preložila riaditeľka
ZŠ s MŠ Veľký Lipník Mgr. Anna Sikorjaková.
e) Voľby do NR SR 2012
Starosta obce predniesol organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR 2012
v podmienkach obce.
K bodu č. 8 Diskusia
V diskusii poslanci riešili problém, už spomínaného bodu 7 b) - prístup do lokality
Podoblažec, hlavne konfliktnú p. Foltinovú.
K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie Vasila Labovského, 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, 9. 12. 2011
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Berila

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

Jaroslav Hrebík

............................................
Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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