R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné, prítomní sú všetci poslanci OZ. Oboznámil ich s
navrhovaným programom a požiadal o jeho doplnenie resp. pozmenenie. Keďže tomu
tak nebolo navrhovaný program bol prítomnými poslancami schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Viera Mamrillová a Milan Čarnota.
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ – Mária Palubová.
Do návrhovej komisie na prípravu uznesenia boli schválení: Ing. Peter Labant,
Michal Jedinák a Marián Bočkaj.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatoval, že body prijatého uznesenia sa budú plniť postupne.
K bodu č. 2
Program rozvoja obce je spracovaný v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2005 – 2011, ktorý bol vypracovávaný miestnou pracovnou skupinou za
aktívnej účasti občanov obce v období 08/2004 až 05/2005 pod metodickým vedením
občianskeho združenia Flanc a BSK EUROPE a ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo
na svojom 14. zasadnutí dňa 11. 11. 2005, uviedol starosta obce. Ďalej zdôraznil, že
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obsahuje akcie, ktoré chce obec zrealizovať a aj finančnú tabuľku, to je odkiaľ budú zdroje na program. obdobie 2005 – 2010.
Aktuálny stav starosta obce zhodnotil takto: Do konca tohto roka by sa malo dokončiť
rekonštrukciu a modernizáciu priestorov pre MŠ (včetne kotolne a kúrenia), v zimnom
období chce obec pokračovať v prácach na zriaďovaní dielne na pracovné vyučovanie
v suteréne prístavby a začať pripravovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne a jedálne a celkovú rekonštrukciu starej časti budovy MŠ a ŠJ (výmena okien,
zateplenie, strecha,...). Na realizáciu tejto akcie chce obec využiť niektorý z fondov EÚ.
Cez Krajský školský úrad prešla žiadosť o riešenie havarijnej situácie na budove ZŠ
(výmena okien, zateplenie, oprava strechy, ...) s nákladom 3,1 mil. Sk, ale na Ministerstve školstva SR zatiaľ schválená nebola. Na rekonštrukciu kúrenia a kotolne v ZŠ
je vypracovaný projekt a už je vydané aj právoplatné stavebné povolenie. O prostriedky
na realizáciu tejto akcie (6,311 mil. Sk) bude obec žiadať ENVIROFOND pri Ministerstve životného prostredia v tohtoročnom termíne. So školou súvisí aj stavba telocvične
s rozpočtovým nákladom cca 16 mil. Sk. V súčasnosti je podaná žiadosť o stavebné
povolenie, bude potrebné vypísať súťaž na dodávateľa podľa podmienok príslušného
štrukturálneho fondu EÚ.
V tohtoročnom rozpočte obce sú zahrnuté aj náklady na dokončenie zemných prác na
miestnej komunikácií k súp. č. 111, 112, 113 a náklady na opravu tepelnej izolácie v
podkrovných bytoch 6+3 b. j. č. 341. Nerozpočtovanou akciou je oprava kotla pre ÚK
v sále KD. Pokiaľ oprava by už nebola možná dostane sa obec do nečakaných finanč- 2 -

ných problémov, pretože fin. náklad na nový kotol a nevyhnuté úpravy kotolne
predstavuje cca 1 mil. Sk.
Aktualizácia pre rok 2008 – starosta obce zdôraznil, že veľa bude záležať od úspechu
vo vypísaných výzvach na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Výhradne z fondov EÚ
môže obec realizovať akcie a to: Kanalizácia a ČOV, Telocvičňa pri ZŠ a Rekonštrukcia ŠJ. Aj akcie ako: Rekonštrukcia ÚK v ZŠ, Odstraňovanie havarijného stavu v ZŠ
- výmena okien, strechy, môžu byť realizované len v prípade ziskania žiadaných dotácií.
Vlastné finančné prostriedky budú použité na : vypracovanie projektovej dokumentácie
Domu smútku, ďalej na dokončenie prízemia stavby Šatne TJ a jej terénne úpravy,
spoluúčasť na projektoch financovaných z fondov EÚ a náklady na vypracovanie neúspešných žiadostí.
K bodu č. 3
Zámer firmy Rabštin so sídlom v Prešove - „ Reštauračné zariadenie Lesnícke sedlo
Veľký Lipník“ už obecné zastupiteľstvo prejednávalo, uviedol starosta obce. Z dôvodu,
že obec nemá vypracovaný územný plán obce, bolo potrebné obstarať aspoň
urbanistic-kú štúdiu obec. Starosta obce zdôraznil, že investor akcie k územnému
konaniu potre-buje súhlas, že obecné zastupiteľstvo súhlasí so situáciuou stavby, preto
požiadal poslancov o vyjadrenie, či má niekto výhrady k uvedenej akcii.
K bodu č. 4
1) Parcela, na ktorej sa nachádza pomník padlým a lipy (ktorých stav už bol
viackrát
prejednávaný na OZ) bola od terajšieho vlastníka odkúpená, takže je vlastníctvom obce.
Z dôvodu, že lipy sú v zlom stave, obec zvolala jednanie, na ktoré boli prizvaní aj
odborníci z oblasti starostlivosti o stromy. Títo s výrubom líp nesúhlasia, pretože lipy
nie sú choré, treba ich znovu ošetriť a spevniť novými lanami - je to záver z jednania, uviedol starosta obce. Zo strany obce bola firme starajúcej sa o takéto stromy
už daná objednávka.
2) Starosta obce obznámil poslancov so stavom majetkoprávneho vysporiadavania
nového cinotrína. Uviedol, že drobní spoluvlastníci takmer všetci súhlasili s vydaním
osvedčenia o vydržaní, len s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Veľký Lipník sa to
predlžilo, pretože došlo k výmene farárov v obci a terajší farár žiadal všetko predložiť
písomne.
K bodu č. 5
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Mgr. Juraj Berila uviedol, že cirkevná budova – bývala MŠ je nevyužitá a stále
viac chatrá, preto by ju cirkev mohla darovať obci a obec by tam mohla zriadiť dom
smútku.

- 3 2) Ing. Viera Mamrillová sa informovala ohľadom telocvične, či to bude samostatná
budova, alebo bude prepojená s budovou ZŠ.
3) Ján Bočkaj uviedol, že na ihrisku TJ Družstevník sa opäť pasú hospodárske zvieratá.
4) PaedDr. Katarína Špesová (kronikárka obce) sa informovala ohľadom projektov na
stavbu telocvične ZŠ.
S návrhmi, pripomienkami a dotazmi vystúpili aj ostatní prítomní poslanci. Starosta
obce zodpovedal na všetky vznesené dotazy, pripomienky a návrhy a diskusiu ukončil.
K bodu č. 6
Ing. Peter Labant - predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, oboznámil ich s dátumom najbližšieho
zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

