Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 22. mája 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril Ing. Peter
Labant, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny (príloha
č. 1) boli prítomní 7 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a tak bolo zasadnutie uznášania
schopné. Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Otvorenie – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie – overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Vypočutie prítomných občanov obce
Prevod majetku obce
Voľba zástupcov do rady školy
Organizačný poriadok obce
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
VZN 1 2020 ( Prevádzkový poriadok pohrebiska)
VZN 2 2020 - ktorým sa mení VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Lipník (Dodatok č. 1)
Rozpočet – rozpočtové opatrenia 2,3,4
Informácie starostu obce: - obecné akcie
- projekty obce
- iné
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu 1/ Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ podľa pozvánky, ktorá
bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
/Uznesenie č. 1/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 2/ Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví zapisovateľka p. Helena Gvozdiaková.
Za členov návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Miroslav Kuľanda
Jaroslav Hrebík
/Uznesenie č. 2/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
Za overovateľov zápisnice navrhujem: PaedDr. Katarína Špesová, Ing. Marián Jarembinský
/Uznesenie č. 3/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 3/ Na predchádzajúcom 7. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
28. februára 2020 boli prijaté uznesenia č. 1/1/2020 – 21/1/2020, ktoré boli starostom
podpísané a zverejnené. Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia a nemám vedomosť
o platnom a nesplnenom uznesení OZ.
/Uznesenie č. 4/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 4/ O vypočutie nikto nepožiadal.
K bodu 5/ Dňa 25.2.2020 podal na obecný úrad žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku
Marián Juhas. Na predchádzajúcom zastupiteľstve konanom dňa 28.02.2020 sme schválili
zámer predaja pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce.
V tomto prípade predaja sme použili nie osobitný zreteľ § 9a ods.8 písm. e), ale písmena b)
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Odporúčam schváliť
predaj tejto parcely za cenu 3,32 €/m².
/Uznesenie č. 5/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 6/ Vzhľadom na skončené volebné obdobie rady školy je potrebné schváliť zástupcov
do rady školy pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Po minulé roky bol delegovaný jeden z poslancov
obecného zastupiteľstva a Mgr. Ján Džunko, ktorý je už síce na dôchodku, ale po mojom
oslovení uviedol, že bude aj naďalej vykonávať túto funkciu.
My sme na začiatku nášho volebného obdobia schvaľovali zástupcov do rady školy, kde spolu
s pánom Džunkom bol nominovaný poslanec Peter Labant. Tentokrát navrhujem poslanca
Ing. Milana Kuľandu, PhD., uviedol starosta.
/Uznesenie č. 6/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 7/ Organizačný poriadok obce vydáva starosta a jeho povinnosťou je o tom
informovať obecné zastupiteľstvo, ktoré ho neschvaľuje iba beriete na vedomie. Po jeho
vydaní sú všetci zamestnanci obce povinní sa s ním oboznámiť.
Podotýkam, že zákon neukladá obciam povinnosť zverejňovať Organizačný poriadok, ale
ukladá však povinnosť zverejňovať organizačnú štruktúru, ktorú máme zverejnenú na našej
web stránke v časti Úrad – úradná tabula - rôzne.
/Uznesenie č. 7/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 8/ Návrh rokovacieho poriadku nemusí byť pred rokovaním zverejnený na úradnej
tabuli obce, no je nutné ho zaslať poslancom pred rokovaním obecného zastupiteľstva, čo som
aj splnil, preto si ho teraz môžeme prebrať, dodal starosta.
/Uznesenie č. 8/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 9/ Materiál ste obdŕžali spolu s pozvánkou, taktiež bol vyvesený na úradnej tabuli
obce dňa 7. 5. 2020 a do dnešného dňa neboli k predmetnému VZN vznesené žiadne
pripomienky. Otváram diskusiu.
/Uznesenie č. 9/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
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K bodu 10/ Tak ako v predchádzajúcom bode, tak aj pri tomto bode boli všetky náležitosti
splnené, preto otváram diskusiu.
/Uznesenie č. 10/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 11/ Momentálna situácia COVID-19 má veľký dopad na našu ekonomiku, čo
neobišlo ani našu obec a z predpokladaného poklesu podielových daní 27-30% sa prognózy
upravili a ich pokles je na úrovni okolo 6,7 %.
My sme momentálne pripravili rozpočtové opatrenia na nejakých 8-9 %, preto bude potrebné
nerozbiehať väčšie aktivity a pracovať len na projektoch, ktoré nám už boli schválené resp.,
ktoré ešte by mohli byť schválené a finančne sa podieľať len spoluúčasťou na týchto
projektoch.
Už v mesiaci jún má byť radou pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovaný nový odhad, od
ktorého sa budeme vedieť odraziť a na júnovom zastupiteľstve zhodnotiť ďalšie možnosti
v rámci rozpočtu obce. Teraz si prejdeme jednotlivé rozpočtové opatrenia obce.
Uznesenie č. 11/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 12/
 Obecné akcie – z pôvodných plánovaných akcií, už 3 z nich vypadli a to Deň matiek ku
ktorému bola odvysielaná iba rozhlasová relácia, taktiež Okresné športové hry seniorov,
ktoré sa mali uskutočniť cca za 3-4 týždne a taktiež Deň obce, ktorý sa mal konať
11.7.2020. Čo sa týka ďalších akcií ako pohár starostu obce v malom futbale alebo súťaž
DHZ, uvidíme aká bude situácia a podľa toho sa zariadime. To isté platí aj o ďalších
neskorších plánovaných obecných akciách v tomto kalendárnom roku.


Projekty obce - tento rok máme schválené tri projekty ako rekonštrukcia knižnice, ktorú
plánujeme robiť niekedy na jeseň tohto roka, potom rozšírenie bezpečnostného
– kamerového systému, ktorý sme už začali robiť tento týždeň a nakoniec detské ihrisko,
kde momentálne prebieha verejné obstarávanie.
Pokiaľ by sa prešlo k schvaľovaniu aj ďalších projektov v rámci MAS či PSK, kde sme
žiadali novú kosačku na futbalové ihrisko, tak to budeme riešiť na najbližších
zastupiteľstvách, nakoľko aj tieto projekty sú momentálne pozastavené.
Bude potrebné spraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý
máme spracovaný na obdobie rokov 2015 -2020. Vzhľadom na to, že v rámci aktuálneho
programovacieho obdobia je možné dočerpávanie finančných prostriedkov alokovaných
na dané programovacie obdobie až do roku 2023, navrhujem miesto nového PHSR urobiť
len odpočet platného PHSR, teda len sumarizáciu, čo sa nám zo stanovených plánov
podarilo naplniť a čo ešte nie a zaktualizovať to do roku 2023.
Ešte jedna potrebná akcia, ktorú budeme musieť tento rok počas letných prázdnin
vykonať je oprava zatečených stien v materskej škole, ktoré sa nestihli dôkladne opraviť,
nakoľko to časovo nebolo možne, keďže po ukončených prácach s výmenou strechy sa
začal nový školský rok.
Čo sa týka zdravotného strediska, tak tam prebiehajú výpočty úspor, pričom im
dodávame presné informácie, ktoré od nás potrebujú.



Iné – nájomná bytovka 6+3 b. j. má už opravenú zatekajúcu strechu, stála 3 517,51 €,
avšak je potrebné ešte dokončiť vo vnútri bytu sadrokartón, takže nejaké náklady narastú.
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Taktiež sme riešili na minulom zastupiteľstve Lipu, ktorá rastie na obecnom pozemku
a ohrozuje dom p. Labanta z č. 60. Rodina požadovala jej zrezanie, nakoniec sme sa
rozhodli iba o orezanie, ktoré stálo obec 250 €.
Horšia situácia je momentálne so zamestnancami z ÚPSVR, keďže v máji končia dvaja
zamestnanci a ostáva jedna zamestnankyňa na 4 hodiny. Od marca UPSVR neschvaľoval
žiadne žiadosti o zamestnancov a po spomínanej epidemiologickej situácii nevieme ako
to bude do budúcna.
/Uznesenie č. 12/2/2020/
Hlasovanie: ZA: všetci prítomní poslanci
K bodu 12/ Možnosť interpelácie využil
 Jaroslav Hrebík, ktorý dáva podnet na zváženie, či by nebolo vhodné hľadať nové
miesto na kompostovisko, nakoľko pri danej lokalite sa zhromažďujú plazy.
Možnosťou riešenia Ing. Milana Kuľandu je zakúpenie vlastných komposterov, čo
však poniektorí poslanci neschválili.
K bodu 13/ Starosta obce Ing. Peter Labant poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 8. riadne zasadnutie ukončil.
Vo Veľkom Lipníku, 22. 5. 2020
Zapísala: Helena Gvozdiaková ........................................
Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Katarína Špesová

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

Ing. Marián Jarembinský

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

Ing. Peter Labant
starosta obce
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