Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Lipník, konaného dňa 26. apríla 2013

PRÍTOMNÍ
Starosta obce: Ing. Štefan Stempák
Poslanci OZ: PaedDr. Katarína Špesová
Mgr. Juraj Berila
Ján Bočkaj
Ing. Vladimír Gvozdiak
Jaroslav Hrebík
Vasil Labovský
NEPRÍTOMNÍ
Poslanci OZ: Mgr. Milan Čarnota - ospravedlnený
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Vypočutie prítomných občanov obce
4. Informácia o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013
5. Financovanie originálnych kompetencií obce na úseku školstva (VZN č. 68/2013)
6. Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku (VZN č. 69/2013)
7. Rôzne: a) Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ za školský rok 2011-12
b) Informácie starostu obce – Rekonštrukcia verejného osvetlenia, OcÚ a KD
8. Interpelácie poslancov
9. Rekapitulácia uznesení
10. Záver

ROKOVANIE
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
12. 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.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení poslanci: Vasil Labovský
Jaroslav Hrebík
Do návrhovej komisie pre prípravu uznesenia boli zvolení: Mgr. Juraj Berila
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Ján Bočkaj
PaedDr. Katarína Špesová
Za zapisovateľku zo zasadnutia určil starosta Helenu Gvozdiakovú, pracovníčku OcÚ.
K bodu č. 2 Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva
Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení predniesol starosta obce v ústnej forme.
Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí sú splnené (poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
v roku 2013, ...) alebo sa na ich plnení pracuje (riešenie prístupovej cesty ku ZŠ s MŠ).
Diskusia: OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva (Uznesenie č. 5/2013 – 7).
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 Informácia o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo spolu s pozvánkou predložené podrobné
čerpanie rozpočtových prostriedkov obce k 31. 3. 2013. Starosta obce podal vysvetlenie k
jednotlivým rozpočtovým položkám.
Rozpočtované príjmy vo výške 561 000,- boli k 31. 3. 2013 naplnené vo výške
167 289,97 €, a rozpočtované výdavky obce vo výške 180 200,- € boli k 31. 3. 2013
vyčerpané vo výške 57 946,16 €.
Diskusia: OZ vzalo na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013 Uznesenie
č. 5/2013 – 7
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 5 Financov. originálnych kompetencií obce na úseku školstva (VZN č. 68/2013)
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Starosta obce na úvod konštatoval, že obec je povinná v zmysle § 6, ods. 12, psím. c)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia. Poslednou novelou tohto zákona
pribudla každej obci povinnosť resp. právo určiť aj výšku finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí.
Ďalej starosta obce uviedol, že na podmienky obce je určenie finančných prostriedkov na
originálne kompetencie v školstve riešene vo VZN č. 68/2013, ktorého návrh má byť
prerokovaný na dnešnom zasadnutí.
Potom starosta obce oboznámil poslancov s návrhom predmetného VZN č. 68/2013,
konštatoval, že návrh bol zverejnený na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote
a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Na zváženie a rozhodnutie poslancom predniesol starosta návrh rozšíriť okruh detí na
ktorých by bolo možne poskytnúť dotáciu na ich záujmové vzdelávanie mimo CVČ
z kategórie od 5 do 15 rokov na kategóriu od 5 do 18 rokov, pri nezmenenom objeme financií
sa toto rozšírenie prejaví miernym znížením dotácie na jedno dieťa.
S predneseným návrhom bol vyslovený všeobecný súhlas.
Diskusia: OZ schvaľuje VZN Obce Veľký Lipník č. 68/2013 o financovaní originálnych
kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva (Uznesenie č. 6/2013).
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 6 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku (VZN č. 69/2013)
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľký Lipník a Domu
smútku, pričom podotkol, že hrobové miesta sa v obci Veľký Lipník nebudú spoplatňovať.
Ustanovil sa cenník za prenájom domu smútku v cene 10.- Eur za každý začatý deň,
maximálne 20.- Eur + náhrada za spotrebovanú elektrickú energiu podľa aktuálnych cien.
K návrhu VZN zverejnenému na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote neboli
vznesené žiadne pripomienky.
V rámci prerokovania tohto bodu oboznámil starosta obce poslancov s potrebou
dovybavenia domu smútku (úradná tabuľa, odpad. nádoby, skladovanie vozíka, ...)
a domerania hrobových miest na cintoríne (doplnok programového vybavenia)
Diskusia: Jaroslav Hrebík – podal podnet na riešenie upratovania v Dome smútku
Starosta navrhol riešiť upratovanie doplnením pracovnej zmluvy pracovníčke, ktorá
zodpovedá za odovzdávanie a preberanie priestorov domu smútku (priestory sa preberajú
upratané; počas dlhšej neobsadenosti domu smútku, môže byť upratovanie riešené UoZ na
aktivačnej činnosti, avšak podnet musí vyjsť od zodpovedajúcej pracovníčky).
OZ schvaľuje VZN obce Veľký Lipník č. 69/2013, ktorým sa ustanovuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska obce Veľký Lipník a Domu smútku (Uznesenie č. 7/2013)
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HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ za školský rok 2011-12
Riaditeľka ZŠ s MŠ p. Mgr. Anna Sikorjaková predložila hodnotiacu správu o činnosti za
školský rok 2011/12, ktorú predniesol starosta obce. Uvádza rozmiestnenie žiakov, správanie
žiakov, opatrenie na zlepšenie správania, dochádzku, prospech, dosiahnuté výsledky,
najzaujímavejšie akcie školy a pod.
Diskusia: OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Veľký Lipník
za školský rok 2011/2012 (Uznesenie č. 5/2013- 3))
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø
K bodu č. 7b) Informácie starostu obce
Starosta obce podal informácie o nasledovnom:
a) aktuálny stav projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník“
b) „Rekonštrukcia budovy OcÚ a KD“ – nevyhovujúci hromozvod na sále KD, elektrická

prípojka do plota, preloženie kontajnerov,
cenová ponuka dvier (najnižšia cena 2 400,- €)
c) Porucha v budove Pošty – rekonštrukcia toalety
d) spoločný sociálny úrad so sídlom v Starej Ľubovni (ponuka a podmienky vstupu)
Diskusia: OZ berie na vedomie informácie starostu obce o spoločnom sociálnom úrade, stave
realizácie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
HLASOVANIE:
prítomní na hlasovaní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: Ø
hlasovania sa zdržali: Ø

K bodu č. 8 Interpelácie poslancov
O slovo požiadali:
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- PaedDr. Katarína Špesová - informovala o podaných návrhoch žiakov ZŠ na projekt „park
pri Jednote“
- predložila fotodokumentáciu uloženia odpadu na čiernej
skládke pri ceste smerom na Lesnicu
Starosta obce po vypočutí p. poslankyne bod č. 8 ukončil konštatovaním, že podané
návrhy preštuduje a čiernu skládku odpadu preverí a zabezpečí jej odstránenie.
K bodu č. 9 Uznesenie
Člen návrhovej komisie Mgr. Juraj Berila predniesol úplne znenie uznesení č. 5 až 7
prijatých na tomto zasadnutí.
K prednesenému konečnému zneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 10 Záver
Starosta obce Ing. Štefan Stempák poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a 12. riadne zasadnutie ukončil.

Vo Veľkom Lipníku, 26. 4. 2013

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Vasil Labovský

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

Jaroslav Hrebík

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

Zapísala:
Gvozdiaková Helena

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