
Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia OZ, 
konaného 11. 2. 2010 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, Jozef Zaťko, kontrolórka obce p.        
                Mederiová. 
Neprítomný: Igor Sivok, Milan Magera 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie rekonštrukcie KD a Obecného úradu Lipovany. 
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie.  
                7) Záver. 
 

1. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal M. Matuška – starosta obce. Prečítal program 
zasadnutia a dal hlasovať za jeho schválenie. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje nasledovný program: 
 

Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie rekonštrukcie KD a Obecného úradu Lipovany.                 
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie.  
                7) Záver. 
 
                Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

2. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Jozef Zaťko a Ondrej 
Stieranka. Uznesenie zostaví  Ing. Patrik Stieranka. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice         
            Jozefa Zaťku a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa uznesenia Ing. Patrik Stieranka. 
            Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia. 
Starosta – v uznesení z minulého zasadnutia OZ nebol žiadny bod ukladá. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého 
zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

4. Starosta obce – v najbližšej dobe vyjde výzva na rekonštrukcie budov, navrhol, aby 
sme dali projekt na rekonštrukciu KD a obecného úradu. Bola by potrebná oprava 
strechy, výmena okien a dverí, vyriešenie kúrenia v KD, stoličky do KD a pod. 

 
- L. Stieranková – upozornila, že obec má schválený projekt na miestne 

komunikácie so spolufinancovaním, ktoré bude vo výške približne 8.300,- €. 
Už toto bude pre obec veľmi náročné. Púšťať sa do ďalšieho nákladného 
projektu je pre obec veľmi riskantné. 
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- I. Mederiová – obec by pri spolufinancovaní musela rátať s ďalším úverom, 

nakoľko nemá našetrené žiadne peniaze, ktoré by mohla použiť. Taký vysoký 
úver by nám žiadna banka nedala. 

- Ing. Patrik Stieranka – museli by sme hľadať iné možnosti financovania 
projektu. 

 
        Poslanci sa zhodli na tom, že starosta obce so zástupcom starostu prešetria možnosti 
financovania  prípadného projektu, a tiež zistia aké úroky dávajú banky pri poskytovaní 
podobných úverov a touto témou sa budú zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ. 
 

5. Rôzne a diskusia 
 

- starosta – má zabezpečený huntík (ktorý má stáť v strede kruhového objazdu) 
v Lovinobani, treba ísť za majiteľom a dohodnúť sa na cene. 

- Ing. P. Stieranka – navrhol dať nejaký finančný príspevok na elektrickú 
energiu za vlek postavený nad MŠ. 

- J. Zaťko – chlapci si za vlek vyberajú po 2 eurá, tým si potrebnú sumu na 
elektriku vyzbierajú. Navrhol, aby sa príspevok neposkytoval. 

- L. Stieranková – vlek stál na kopci už veľakrát, zatiaľ nikomu sa za to nedával 
finančný príspevok. 
Poslanci s návrhom J. Zaťku súhlasili.  
 

- Kontrolórka obce – oboznámila prítomných s výsledkami následných 
finančných kontrol za rok 2009. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu obecnej kontrolórky 
o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2009. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

6. Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 
7. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 12. 2. 2010 
 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. Overovateľ: Jozef Zaťko                             2. Overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .................................                                    ...................................... 
 
 
 



 
 

Uznesenie z 29. riadneho zasadnutia OZ, konaného 
11. 2. 2010 v Lipovanoch 

Uz. č. 29/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch: 
 
A)  B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia. 
2. správu obecnej kontrolórky o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2009. 
 

B)  S c h v a ľ u j e 
1. program 29. zasadnutia OZ. 
2. overovateľov zápisnice Jozef Zaťko a Ondrej Stieranka. Za zostavovateľa uznesenia 

Ing. Patrika Stieranku. 
 
 
 

 
 
Zostavil: Ing. P. Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch  12. 2. 2010 
 
 
 
 
                                                                                            Milan Matuška 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
1. Overovateľ: Jozef Zaťko                                   2. Overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       ......................................                                    ....................................... 
 
 

 
  
 
 

 


