Zápisnica
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 14. februára 2014
PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Mgr. Milan Čarnota
Vasil Labovský
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Jaroslav Hrebík - ospravedlnený
PROGRAM:
1) Otvorenie – schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
2) Vyhodnotenia plnenia prijatých uznesení a predchádzajúcich zasadnutí
3) Vypočutie prítomných občanov obce
4) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2013 – príprava záverečného účtu obce
za rok 2013
5) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2014
6) Rôzne: a) dotácie z rozpočtu obce v roku 2014
b) informácia o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2013 a stave
pohľadávok
c) informácie starostu obce
7) Interpelácie poslancov
8) Uznesenie - rekapitulácia
9) Záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
16. riadne 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.
Následne starosta predložil program rokovania OZ.
Návrh programu bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení poslanci: Ján Bočkaj
Vasil Labovský
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Milan Čarnota
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.

K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
zastupiteľstva
Vyhodnotenie vykonal starosta obce ústne, vo veci rozboru hospodárenia školskej jedálne
za rok 2013 – predložil písomnú správu.
Obsah vystúpenia:
Uznesenie č. 19/2013 až 26/2013 prijaté na poslednom 15. riadnom zasadnutí OZ sú
splnené; žiadaný rozbor hospodárenia školskej jedálne za rok 2013 predniesol podľa
priloženej písomnej správy.
Na záver uviedol, že ako starosta obce nemá vedomosť o platnom a nesplnenom uznesení OZ,
(okrem prísľubu vybudovania detského ihriska v lokalite pri FTVE, na čom sa ale stále
pracuje).
Diskusia: OZ berie na vedomie: Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
v zmysle predloženého návrhu /Uznesenie č. 27/2014, bod 1/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 3

Vypočutie prítomných občanov obce

O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu č. 4 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2013 – príprava záverečného účtu
obce za rok 2013
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2013 predložil starosta obce /písomný
materiál, zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce/.
Obsah vystúpenia:
Finančné hospodárenie obce sa v roku 2013 riadilo rozpočtom obce schváleným obecným
zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2012 na 10. zasadnutí a upravovaným v priebehu roka, celkom
piatimi rozpočtovými opatreniami.
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Prehľad výsledkov rozpočtového hospodárenia:
Schválený rozpočet
OBEC
PRÍJMY
ZŠ s MŠ

OBEC +
ZŠ s MŠ
SPOLU
OBEC
VÝDAVKY
ZŠ s MŠ

OBEC +
ZŠ s MŠ
SPOLU
ROZDIEL = VÝSLEDOK

bežné:
561 000.kapitálové:
Ø
fin. operácie: Ø
bežné:
11 000.kapitálové:
Ø
fin. operácie: Ø

Upravený
rozpočet
646 900.10 000.Ø
11 000.Ø
Ø

Dosiahnutá
skutočnosť
646 250,23
10 686,32
Ø
12 028,07
Ø
Ø

572 000.-

667 900.-

668 964,62

bežné:
170 200.kapitálové:
Ø
fin. operácie: 10 000.bežné: - prenesené 299 800.- originálne 92 000.kapitálové,
fin. operácie:
Ø

214 467.20 500.10 000.326 870.96 063.-

208 964,12
20 306,70
9 996.326 937,13
96 813,27

Ø

Ø

572 000.-

667 900.-

663 017,22

(vyrovnaný rozpočet) Ø

Ø

Celkové vyhodnotenie roka 2013: Celkové príjmy: 668 964,62 €
Celkové výdavky: 663 017,22 €

5 947,40

Rozdiel: + 5 947,40 €

Na základe predloženého vyhodnotenia plnenia rozpočtu obce za rok 2013 bude
vypracovaný Záverečný účet obce za rok 2013, ktorý bude takisto zverejnený na
pripomienkovanie a predložený na schválenie na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.
Diskusia: OZ vzalo na vedomie: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2013
/Uznesenie č. 27/2014, bod 2/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 5 Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2014
Materiál predložil starosta obce. V tabuľkovej forme sú uvedené všetky známe a potrebné
akcie rozvojového programu obce (projektová dokumentácia, nové stavby, rozostavané
stavby, rekonštrukcie a modernizácie, opravy a údržba, ...).

Obsah vystúpenia:
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Zaradenie akcie do rozvojového programu obce v roku 2014 bude vykonané vyčlenením
finančných prostriedkov z rozpočtu obce na realizáciu konkrétnej akcie, pričom je nevyhnutné
rešpektovať možnosti už schváleného rozpočtu obce na rok 2014 /pri naplnení príjmov,
hlavne grant z FTVE máme k dispozícii sumu cca 33 tis. €/, záväzky zo spolufinancovania
žiadaných dotácii z fondov EÚ, Envirofondu, ... . Za priority navrhol dokončenie
rozostavaných akcii z roku 2013:
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy OcÚ a KD (sokel, zateplenie zadnej steny,
kamery, vchod do posilňovne/klubu)
/prestavané v roku 2013: materiál + práce: 33 559,60 €, potreba pre rok 2014: cca
8 000.- €/
- Modernizácia parku v centre obce (zamk. dlažba pri pomníku, zariadenie – lavičky,
koše, vitríny, BUS čakáreň, osvetlenie, ...)
/prestavané v roku 2013: materiál: 3 396,63 €, potreba pre rok 2014: cca 6 000.- €/
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy OZS (pokyn RÚVZ – chodba, sociálne
zariadenia v termíne do 30. 6. 2014)
/potreba pre rok 2014: cca 8 000.- €/
- Financovanie sprievodných nákladov realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Veľký Lipník“na ktorý máme schválený NFP vo výške 191 650,34 €
/potreba pre rok 2014: úprava PD, svetelnatechn. štúdia ................ 1 800.nové verejné obstarávanie ..........................
1 000.implementácia ............................................. 1 000.spoluúčasť 5% .............................................. 11 122,66/
Financovanie ďalších akcii navrhol riešiť podľa vývoja príjmov rozpočtu v priebehu roka
a po zistení výsledkov o priznaní resp. nepriznaní žiadaných dotácii na ktoré sme sa zaviazali
5%-ným spolufinancovaním.
Diskusia: OZ schvaľuje:

Rozvojový program obce na rok 2014 v zmysle predloženého návrhu
/Uznesenie č. 28/2014/

HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6 Rôzne
a) Dotácie z rozpočtu obce v roku 2014
Rokovanie o tomto bode programu otvoril starosta obce.
Obsah vystúpenia:
V termíne stanovenom príslušným VZN obce boli na Obecný úrad doručené dve písomné
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2013, a to od TJ Družstevník Veľký
Lipník (2 820.- Eur) a DHZ Veľký Lipník (500.- Eur).
Obidvaja žiadatelia spĺňajú podmienky na pridelenie dotácie, v termíne predložili
vyúčtovanie dotácie pridelenej v minulom roku, suma vyčlenená na dotácie v schválenom
rozpočte na rok 2014 umožňuje poskytnúť dotácie v žiadanej výške, a preto odporučil prideliť
žiadateľom dotáciu v nimi požadovanej výške.
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V ďalšej časti oboznámil starosta obce zastupiteľstvo s predloženým písomným
vyúčtovaním dotácie poskytnutej žiadateľom v roku 2013.
Na záver predstavil starosta poslancom materiál – informáciu:
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky, a jej vplyv na DHZ ako dobrovoľnú organizáciu a Obecný hasičský zbor.
Diskusia: OZ vzalo na vedomie: - vyúčtovanie dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2013
predložené FO TJ Družstevník Veľký Lipník a ZO DHZ Veľký
Lipník /Uznesenie č. 27/2014, bod 3/
- informáciu o celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky pre rok 2014
/Uznesenie č. 27/2014, bod 4/
OZ schválilo: poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2014
a) vo výške 2 820.- Eur pre TJ Družstevník Veľký Lipník
b) vo výške 500.- Eur pre DHZ Veľký Lipník
/Uznesenie č. 29/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
b) Informácie o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2013 a stave pohľadávok
obce k 31. 12. 2013
_____________________________________________________________________
___
Informáciu podal starosta obce, pričom bola predložená aj v písomnej forme ako výstup
z analytických účtov.
Obsah vystúpenia:
Celkom bola v roku 2013 vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 13 836,06 €, z toho daň
z pozemkov 8 615,93 €, daň zo stavieb 5 123,77 € a daň z bytov 96,36 €.
Vybratá bola daň vo výške 13 556,03 €, z toho daň z pozemkov 8 366,65 €, daň zo
stavieb 5 093,02 € a daň z bytov 96,36 €.
Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti za rok 2013 evidujeme k dnešnému dňu už len u 3
FO (42,59 €) a 1 PO (1 803,48 €).
Celkom k 31. 12. 2013 evidujeme na dani z nehnuteľnosti pohľadávky v celkovej výške
4 525,53 €, z toho PO: 1 803,48 €
2 458,02 € /uplatnené u správcu konkurznej podstaty/
264,03 € FO
Diskusia: OZ vzalo na vedomie: informáciu o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2013
o stave pohľadávok obce k 31. 12. 2013
/Uznesenie č. 27/2014, bod 5/
c) Informácie starostu obce
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Starosta obce informoval poslancov zastupiteľstva o:
-

-

-

-

-

organizačno-technickom zabezpečení voľby prezidenta SR v roku 2014 /15. 3. 2014 –
1. kolo, 29. 3. 2014 – 2. kolo/
príprave akcií „Fašiangová sobota“ (ochutnávka zabíjačkových špecialít)
/1. 3. 2014 v sále KD/
scenári osláv 50. výročia založenia Základnej školy v obci spojených s Dňom učiteľov
/27 resp. 28. 3. 2014/ a návrhu „Smernice o použití a spôsobe výdavkov na
reprezentačne a propagačné účely“
texte knihy o obci „Veľký Lipník – kultúrne, duchovné, prírodné a historické
dedičstvo 1314 – 2014“ autorov Dušana Mamrillu, Michala Labanta a kolektív; ktorej
vydanie by mala finančne podporiť obec pri príležitosti tohtoročného 700. výročia
prvej písomnej zmienky o obci; text vo formáte – pdf má k dispozícii kronikárka p.
Kaminská, vyzývam členov komisie obecného zastupiteľstva, aby ju navštívili za
účelom preštudovania návrhu, môže tak urobiť aj hociktorý poslanec; na riešenie
prípadných námietok a pripomienok by potom bolo zvolané stretnutie s autormi;
Predbežné náklady na vydanie 300 výtlačkov v knižnej podobe sú cca 500.- Eur, na
CD nosičoch – materiálové náklady;
Autorské odmeny by sa riešili v prípade ak by obec odobrala celý náklad/tržbami
z odpredaja knihy resp. z rozpočtu obce.
výzve na odstránenie neoprávneného zásahu do osobnostných práv zo strany
Obecného úradu Veľký Lipník uvedeného v kronike Obce Veľký Lipník k roku 2012
(od E. Závackej, Veľký Lipník č. 75)
listoch okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa
- zhodnotenie stavu zákonnosti VZN obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky mesačného príspevku na
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
- žiadosť o súčinnosť pri riešení podnetu, poukazujúceho na skutočnosť, že obec
Veľký Lipník nemá obsadenú funkciu hlavného kontrolóra

Diskusia: OZ vzalo na vedomie:
- Informáciu o organizačno-technickom zabezpečení voľby prezidenta SR v roku
2014 v obci Veľký Lipník /Uznesenie č. 27/2014, bod 6/
- informáciu o návrhu textu knihy „Veľký Lipník – kultúrne, duchovné, prírodne
a historické dedičstvo 1314-2014“autora Dušana Mamrillu s kolektívom
/Uznesenie č. 27/2014, bod 7/
- výzvu E. Závackej na odstránenie neoprávneného zásahu do osobnostných práv zo
strany Obecného úradu Veľký Lipník uvedeného v kronike Obce Veľký Lipník
k roku 2012 /Uznesenie č. 27/2014, bod 8/
- listy Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa – žiadosť o súčinnosť pri riešení
podnetu a zhodnotenie stavu zákonnosti konkrétneho VZN obce
/Uznesenie č. 27/2014, bod 9/
OZ schválilo: - scenár osláv 50. výročia založenia súčasnej Základnej školy v obci spojený
s oslavami Dňa učiteľov v zmysle predloženého návrhu
/Uznesenie č. 30/2014/
- Smernicu upravujúcu spôsob a použitie prostriedkov z rozpočtu obce na
reprezentačné a propagačné účely
/Uznesenie č. 31/2014/
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OZ požiadalo starostu obce: - pripraviť vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra
Obce Veľký Lipník na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva /Uznesenie č. 32/2014/
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7 Interpelácie poslancov
V tomto bode vystúpili:
Mgr. Milan Čarnota – na základe skúsenosti z organizovania akcie v kultúrnom dome
požiadal doplniť vybavenie kultúrneho domu o mikrovlnu rúru,
rýchlovarnu kanvicu a funkčné popolníky
PaedDr. Katarína Špesová - upozornila na výšku zelene a informačných tabúľ osadzovaných
do parku v centre obce, aby nezhoršovali výhľadové pomery
v existujúcej križovatke
K bodu č. 8 Uznesenie - rekapitulácia
Člen návrhovej komisie Mgr. Juraj Berila predniesol úplne znenie uznesení č. 27/2014
÷ 32/2014 prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 9 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 16. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 14. 2. 2014

Overovatelia zápisnice: Ján Bočkaj

Vasil Labovský

Zapísala:

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

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

Gvozdiaková Helena

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