Zápisnica
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 27. apríla 2012
PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Jaroslav Hrebík
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Vasil Labovský
PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia
2) Kontrola plnenie prijatých uznesení
3) Nakladanie s odpadmi na území obce (miestny poplatok, VZN, aktuálna
situácia, ...)
4) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012
5) Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2012
6) Rôzne: - plat starostu obce s účinnosťou od 1. 6. 2012
- upozornenie prokurátora
- kalendár kultúrnych a športových podujatí na rok 2012
7) Diskusia
8) Návrh na uznesenie a záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
7. 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: Ján Bočkaj
Vasil Labovský
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
Jaroslav Hrebík
Ing. Vladimír Gvozdiak
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: Helena Gvozdiaková
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.
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K bodu č. 2 Kontrola plnenia prijatých uznesení
Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí sú splnené (vo veci poskytnutia dotácie
z rozpočtu obce v roku 2012, ...), alebo sa na ich plnení pracuje (vo veci zriadenia školského
strediska záujmovej činnosti , Veľký Lipník č. 45).

K bodu č. 3 Nakladanie s odpadmi na území obce
Starosta obce oboznámil poslancov s ekonomikou nakladania s odpadmi na území obce
Veľký Lipník za rok 2011 a I. štvrťrok 2012. Poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorého výšku určuje obecné zastupiteľstvo, pokrýva len cca 66,2 %
skutočných výdavkov obce na nakladanie s odpadmi /rok 2011: na poplatku bolo vybratých
7 926,95 €, výdavky na nakladanie s odpadmi 11 970,54 €/, preto je nevyhnutne jeho
zvyšovanie a odstraňovanie úľav a výnimiek.
Ďalej starosta uviedol, že aj napriek strate z nakladania s odpadmi existujú na území obce
divoké skládky rôzneho odpadu, ktoré je obec povinná odstrániť, ak sa nezisti ich pôvodca.
Zvlášť spomenul starosta nevyhovujúcu situáciu s odpadmi vo dvore za poštou – neustále
ukladanie odpadu občanmi napriek zákazu, rozbíjanie uložených el. spotrebičov
neprispôsobivými návštevníkmi, čo navrhol riešiť umiestnením novozakupeného
veľkoobjemového kontajnera.
Na záver tohto bodu starosta uviedol množstvo jednotlivých druhov odpadu
a vyseparovaných surovín, ktoré boli za rok 2011 z obce vyvezené. Predpísanú evidenciu
vedie pre obec firma EKOS.

K bodu č. 4 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012
Starosta obce predniesol správu o plnení rozpočtu obce k 31. 3. 2012, ktorú poslanci
obdŕžali v písomnej forme spolu s pozvánkou.
Rozpočtované príjmy vo výške 591 023,- boli k 31. 3. 2012 naplnené vo výške 182 563,63 €,
a rozpočtované výdavky obce vo výške 211 500,- € boli k 31. 3. 2012 vyčerpané vo výške
90 216,51 €.
Ďalej starosta uviedol, že k 31. 3. 2012 sa hospodárenie obce vyvíja podľa schváleného
rozpočtu, bez potreby jeho zmien.

K bodu č. 5 Nástroje aktívnej politiky práce na území obce pre rok 2012
Na úvod tohto bodu predniesol starosta štatistické údaje o podpore, ktorú z nástrojov
aktívnej politiky práce vyčerpala obec v roku 2011 /6 UoZ; 12 331,92 €/, následne predstavil
poslancom nástroje aktívnej politiky práce, ktoré môže obec využiť v roku 2012. Obec
požiada o aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb (1÷2 UoZ), o realizáciu
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami (6 UoZ) a o príspevok na zapracovanie
(1 UoZ – opatrovateľská služba).

K bodu č. 8 Rôzne
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a) Plat starostu obce od 1. 6. 2012
Na základe novelizácie zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obci a primátorov miest má obecné zastupiteľstvo raz ročne rozhodnúť
o plate starostu. Zákonom daný minimálny plat starostu obce Veľký Lipník bude od
1. 6. 2012 vo výške 1 267,- € (1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy v Hospodárstve SR
v roku 2011).
Po vzájomnej diskusii bolo starostovi obce schválené zvýšenie základného platu o 25 %.
b) Upozornenie prokurátora vo veci riešenia priestupkov pri nakladaní s odpadmi
Starosta obce oboznámil poslancov s upozornením prokurátora č.Pd 37/12-4 z 11. 4.
2012 vo veci zachovania zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov životného prostredia na
úseku priestupkov pri nakladaní s odpadmi. Konkretizoval, že upozornenie sa týkalo
nesprávnej formy vyznačovania právoplatnosti (bez podpisu a vyznačenia dátumu
právoplatnosti) na vydanom rozhodnutí obce o uložení pokuty. Nedostatky už boli
odstránené.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce formou uznesenia o zabezpečenie
zákonnosti pri vydávaní rozhodnutí Obce v správnom konaní.
c) Kalendár kultúrnych a športových podujatí organizovaných Obcou Veľký Lipník
Starosta obce predniesol poslancom na posúdenie a prípadne doplnenie plán celkom
siedmich už pravidelných podujatí, ktoré chce Obec realizovať v období od 1. 5. 2012
do 30. 4. 2013.
Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
d) Zámer predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Petra Čarnotu, nar. 28. 6. 1974, trvale bytom
Veľký Lipník č. 52 o odpredaj časti parcely E-KN č. 7827/2 vedenej ako zastavané plochy na
liste vlastníctva č. 1394 na Obec Veľký Lipník.
Ďalej starosta uviedol, že ide predaj časti parcely malej výmery, ktorú žiadateľ resp. jeho
právny predchodcovia dlhodobo užívajú je oplotená a funkčne prislúcha k pozemku
nadobúdateľa.
V zmysle platného právneho stavu upravujúceho predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
navrhol starosta obce schváliť zámer predaja dotknutej časti parcely žiadateľovi, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Poslanci návrh starostu podporili a jednohlasne odsúhlasili.
e) FTVE – aktuálny stav
Starosta obce predstavil poslancom aktuálny vývoj okolo stavby FTVE: - súdne konanie
vo veci zákonnosti umiestnenia a povolenia stavby FTVE je právoplatne zastavené, čo
znamená, že príspevok spoločnosti THESOLAR, s. r. o. (investor FTVE) Obci vo výške
85 000,- € je splatný a termín jeho splatnosti už uplynul. Zatiaľ obec obdŕžala 28 300,-€.
V diskusii bol odsúhlasený ďalší postup obce pri vymáhaní zmluvných povinnosti od
firmy THESOLAR.

K bodu č. 8 Diskusia
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V otvorenej diskusii vystúpil:
-

Jaroslav Hrebík – informoval prítomných na zasadnutí o veľkom úspechu našich
dievčat z obce na súťaži Pieninská ozvena, ktorá sa konala
v Spišskej Starej Vsi. Súťažilo sa v speve, len s piesňami
z Pienin, pričom dievčatá obsadili prvé a druhé miesto.

K bodu č. 8 Návrh na uznesenie
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie p. 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 siedme riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 27. 4. 2012
Zapísala: Gvozdiaková Helena

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Bočkaj

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

Vasil Labovský ............................................
Ing. Štefan Stempák
starosta obce
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