Zápisnica
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lipník,
konaného dňa 19. marca 2010

----------------------------------------------------------------------PRÍTOMNÍ Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: Mgr. Juraj Berila,
Ing. Peter Labant
Michal Jedinák
Marián Bočkaj
Milan Čarnota
Jozef Filler
Ján Bočkaj
Prizvaný:

Ján Bebko – konateľ spoločnosti BEBOSTAV

PROGRAM: 1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2) a) Vyhotovenie plnenia rozpočtu obce za rok 2009
b) Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2009
c) Finančné vysporiadanie roka 2009
3) Aktualizácia rozvojového programu obce na rok 2010
4) Ošetrovanie resp. výrub líp v parku pri predajni Jednoty – OD
5) Rôzne : a) nástroje aktívnej politiky práce na území obce
b) dotácie z rozpočtu obce v roku 2010
c) sociálne služby
d) voľby – okrsok, volebná miestnosť, vyhradenie miesta na volebné
plagáty
e) OZS – zubné oddelenie;
f) sln. elektráreň
6) Diskusia
7) Návrh na uznesenie a záver
ROKOVANIE
K bodu č. 1
16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lipníku otvoril a viedol starosta
obce, ktorý privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Na začiatku rokovania bolo
prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, na základe čoho vyhlásil starosta
obce zasadnutie OcZ za uznášania schopné. Počas zasadnutia sa počet poslancov zmenil na 7
poslancov (prezenčná listina – príloha č. 1).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Čarnota Milan
Bočkaj Ján

2)
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
Michal Jedinák
Marián Bočkaj
Novou navrhnutou zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ: Helena Gvozdiaková
Pred začiatkom programu starosta predložil každému poslancovi písomný materiál,
ktorí tvorí prílohu č. 2 a prílohu č. 3, a zároveň oboznámil poslancov s navrhovaným
programom.
Poslanci program rokovania jednohlasne schválili a starosta požiadal poslancov, aby
rokovanie najprv začalo s bodom č. 4, z dôvodu prítomnosti pána Bebka.
K bodu č. 4
Starosta obce prítomných poslancov informoval, že v prvej polovici roka 2007 obec
odkúpila od firmy BEBOSTAV s. r. o., Hromoš č. 129, ktorej konateľom je pán Bebko, parcelu
C-KN č. 704, a tým získala do vlastníctva aj dve vyše 100 ročné lipy (1 dvojak, 1 štvorák),
ktoré sa pri kúpe považovali za dominantu a symbol obce. Na prelome rokov 2007/2008 bolo
aj na základe písomného podnetu p. Bebka odbornou firmou QERCUS vykonané ošetrenie
týchto líp.
V súčasnosti sa pán Bebko opätovne obrátil na OcÚ so sťažnosťou na poškodzovanie
jeho stavby dotknutými lipami a žiada ich odstránenie, preto som tento problém zaradil na
rozhodnutie Obecného zastupiteľstva, podotkol starosta.
a.) Starosta predstavil nasledujúce aktuálne zistené skutočnosti:
- PIENAP - nesúhlasí s výrubov líp
- QERCUS - odborná firma považuje súčasný zásah ošetrenia líp za zbytočný - ďalší
zásah doporučuje za cca 10 rokov, do úvahy v súčasnosti pripadá len skrátenie
konárov o 10 - 15%
- Poistenie – na lipy je v súčasnosti uzatvorené poistenie
b.) Na základe týchto skutočnosti poslanci rozhodli, že ďalšie vyjadrovanie sa občanov
obce k tejto problematike formou petície je zbytočné, keďže už rozhodnutie PIENAPU
je negatívne.
c.) Konečným rozhodnutím v diskusii ohľadom problematiky líp je, že všetky lipy v obci
(pri budove Jednoty, pri kostole, za poštou) budú ošetrené skrátením konárov.

K bodu č. 2
a) Starosta obce uviedol, že hospodárenie obce v roku 2009 sa riadilo rozpočtom, ktorý
bol schválený na 10. zasadnutí OZ dňa 12. 12. 2008 a upravovaný dňa 22. 5. 2009 na 12
zasadnutí OZ a 4. 12. 2009 na 14 zasadnutí.
Vyhotovenie, písomný materiál a plnenie rozpočtu starosta obce podrobne rozobral
podľa predloženej prílohy č. 2.

3)

b) Ďalej oboznámil prítomných, že schválená inventarizačná komisia vykonala
dokladovú aj fyzickú inventarizáciu majetku obce, pohľadávok a záväzkov, pričom neboli
zistené žiadne rozdiely medzi skutočnosťou a vedenými evidenciami v účtovníctve.
Informoval poslancov aj o tom, čo sa vyradilo (motor. vozidlo IFA, drobné stroje, zubné
kreslo a technika, ...), kúpilo (knihy do Obecnej knižnice, počítač, atď) a pokračovalo sa podľa
prílohy č. 3.
c) Finančné vysporiadanie roka starosta zhrnul taktiež podľa predloženej prílohy č. 2
a zdôraznil, že výsledkom rozpočtového hospodárenia obce (bežný + kapitálový rozpočet) za
rok 2009 je schodok .... 44 341,12 €, ktorý bol v priebehu roka kryty finančnými operáciami.
Nevyčerpaný zostatok finančných operácii vo výške 22 742,73 € navrhol pán starosta vrátiť
do rezervného fondu, ktorého hodnota sa tým zvýšili zo 6 747,52 € na 29 490,25 €. O ďalšom
použití rezervného fondu môže rozhodnúť zastupiteľstvo v roku 2010 podľa vývoja rozpočtu
v roku 2010.

K bodu č. 3
Aj keď vývoj príjmov rozpočtu našej obce v tomto roku je zlý (príjem z dane z príjmov
FO za 03/2010 nepokrýva ani výdavky na origin. kompetencie v školstve). Nie je možne úplne
prestať v rozpracovaných akciách a úplne zastaviť investičnú aktivitu v obci, oboznámil
prítomných starosta obce.
Pokračuje sa v rekonštrukcii materskej školy – obkladajú sa pivnice, urobila sa sprcha,
záchod, ... a momentálne sa čaká na vyjadrenie hygieny, či nám povolí stravovanie
dôchodcov. Ďalej bolo oboznámené poslancov, že v rozpočte obce na rok 2010 sú vyčlenené
prostriedky na tieto kapitálové výdavky: - rekonštrukcia MŠ + ŠJ ......... 12 000,- EUR
- dom smútku
......... 15 000,- EUR
Jedná sa o malé sumy s ktorými sa veľmi nepokročí v realizácii stavieb a zároveň získanie
týchto súm je problematické, dodal starosta.
Podal sa projekt „kanalizácia a ČOV“ do programu cezhraničná spolupráca SR - POĽSKO,
v termíne do 31. 3. 2010. Na podanie žiadosti je potrebných cca 2 000,- € a naša obec
požaduje cca 800 000,- €.
Ďalej sa pracuje na projekte „modernizácia verejného osvetlenia“, ktorý prvým
projektom neprešiel. Momentálne sa skúša druhý projekt, kde požiadavka je cca 200 000,- €.
Podali sa aj iné žiadosti a to na : ENVIROFOND: kanál
ZŠ s MŠ – vykurovanie
KŠU – dokončiť zateplenie ZŠ
K bodu č. 5
a) K 1. 3. 2010 je v našej obci 31 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, z toho
je 8 ľudí v hmotnej núdzi, pričom celkový počet nezamestnaných v obci je ešte
vyšší.

4)

Znížiť počet nezamestnaných zo strany obce je možné pomocou nasledujúcich dvoch
programov:
1) Aktivačná činnosť, ktorá trvá od 15. 3. – 31. 8. 2010 s úväzkom 20 prac. hodín do
týždňa, pričom využitie by bolo hlavne v oblasti: čistenie obce, pomocné stavebné
práce atď. Doposiaľ má obec uzatvorených 5 zmlúv.
2) Príspevok na podporu regionálnej zamestnanosti od 1. 4. 2010 na 9 mesiacov. Môže
byť uzatvorený prac. pomer , plat podľa platového poriadku, nakoľko prispieva aj
úrad práce, kde pri 0,5 úväzku by náklady obce za 9 mesiacov boli 450,- € a pri
celom úväzku 900,- €.
Reálnym riešením by bola opatrovateľská služba, navrhol starosta, pričom opatrovaný
by si musel prispievať. Otázne ostáva , kde by bolo najlepšie využitie a čo ďalej po 9
mesiacoch?
b) S cieľom podporiť športový a spoločenský život v obci, obec každoročne prispieva
formou dotácie na činnosť organizáciám v obci, ktoré sú na svojom poli aktívne
a o príspevok dotácie požiadali.
Schválená dotácia pre rok 2010 je pre: TJ Družstevník ............................. 2 655,- €
ZO Dobr. hasičského zboru ......... 500,- €
c) Starosta obce informoval prítomných, že pre starších občanov obce môže byť
schválená poskytovateľská služba (opatrovateľka). Všetky podrobnosti sú uvedené vo VZN
č. 55/2010.
d) Voľby do Národnej rady SR sa budú konať dňa 12. 6. 2010. V obci bude zriadený
1 okrsok. Volebná miestnosť sa bude nachádzať v priestoroch obecného úradu. Na
predvolebné plagáty jednotlivých strán bude vyhradený priestor pri parku v strede obce
(budova Jednoty).
e) Obec oslovila zubná lekárka, ktorá chce rekonštruovať svoje prenajaté 3 miestnosti
v priestoroch Obvodného zdravotného strediska: osekať obklady, vymeniť PVC gumu,
vybieliť a pod. Kreslo, nábytok, ... si zriadi na vlastné náklady. Obec vykoná rekonštrukciu
týchto miestnosti, pričom nájomné za prenajaté zrekonštruované priestory zostanú
v pôvodnej výške.
f) Na obecný úrad bola podaná žiadosť na stavebné povolenie na výstavbu
fotovoltaickej elektrárne.
K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia. Ohľadom financovania futbalu
vystúpili Mgr. Juraj Berila a Ján Bočkaj, ktorí riešili problém s nedostatkom hráčov v obci
a tým spojené náklady s vyplácaním hráčov z iných obci, so starostlivosťou o futbalové
ihrisko a pod.

5)
K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie – Mgr. Juraj Berila predniesol návrh na uznesenie. Po jeho
doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.

Pretože bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce zasadnutie OZ
ukončil a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.

Vo Veľkom Lipníku, 19. 3. 2010

Overovatelia zápisnice:

Čarnota Milan ............................................
Bočkaj Ján

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

