
Zápisnica z 30. riadneho zasadnutia OZ, 
konaného 19. 3. 2010 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Ing. Patrik Stieranka, Igor Sivok, kontrolórka obce p.        
                Mederiová. 
Neprítomný: Jozef Zaťko, Milan Magera 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Prijatie úveru z Dexia banky – miestne komunikácie. 
                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) Prijatie úveru z Dexia banky – miestne komunikácie. 
                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: Igor Sivok a Ondrej 
Stieranka. Uznesenie zostaví Ing. Patrik Stieranka. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice         
            Igora Sivoka 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. Prijatie úveru z Dexia banky Lučenec 
- p. starosta – obec Lipovany má schválené finančné prostriedky na 

rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií vo výške 132.656,- Eur. 
Tieto prostriedky sú však bez DPH  a dostaneme až po realizácii rekonštrukcie 
a po prevedení kontroly zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
Bratislava. Okrem toho obec musí zabezpečiť z vlastných prostriedkov 
spolufinancovanie projektu. Nakoľko obec tieto financie nemá na účte, 
musíme si zobrať preklenovací úver, ktorý by zahrnoval aj DPH 
a spolufinancovanie projektu. 



- 2 - 
- Ing. P. Stieranka – oboznámil prítomných s podmienkami a výškou úveru, 

ktorý by sme na komunikácie potrebovali. Obec potrebuje úver vo výške 
157861,- Eur.  Dexia  banka nám môže úver poskytnúť s úrokom vo výške 
2,22 %. Po poukázaní financií z PPA, tieto môžeme ihneď vrátiť Dexia banke, 
čím sa nám zníži istina úveru. Rovnako môže obec bez poplatku vložiť raz 
ročne ľubovoľnú sumu, ktorou sa nám rovnako zníži istina úveru. Doba 
splácania môže byť od 10 do 30 rokov. Obec volila možnosť splácania 30 
rokov, z toho dôvodu, aby sme mali nižšie mesačné splátky. Pri nižších 
splátkach by obec mohla zabezpečiť nevyhnutný chod obce a tiež realizovať 
aspoň menšie projekty. Pri vyšších mesačných splátkach by sme mohli mať 
problémy s chodom obce a už by sme nevedeli nič v obci robiť. 

- Poslanci – diskutovali o výške úveru ako aj o možnostiach a dobe splácania 
a priklonili sa k návrhu dlhšej doby splácania s nižšími splátkami. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje prijatie úveru z Dexia banky Lučenec vo 
výške 157.861,- Eur. Súhlasí s výškou úrokovej sadzby 2,22 % a dobou splácania po dobu 30 
rokov s mesačnými splátkami 70,- Eur. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

- L. Stieranková – v súvislosti s prijatím úveru je potrebné upraviť rozpočet obce 
tak, aby v príjmoch bola výška úveru a vo výdavkoch splácanie úveru 
a úrokov. Okrem úpravy rozpočtu na rok 2010, treba ešte upraviť aj návrh 
rozpočtu na roky 2011 a 2012. 

- I. Mederiová – prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010, 2011 a 2012. 
Vysvetlila prítomným všetky zmeny týkajúce sa úpravy. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2010 a návrhy 
rozpočtu na rok 2011 a 2012. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. Rôzne a diskusia 
 

- p. starosta – v obci bolo založené Občianske združenie Lipovianka, ktoré sa 
bude zaoberať folklórom v obci Lipovany. Na konanie v mene Občianskeho 
združenia bola oprávnená p. Adriana Marková a bol tiež zvolený prípravný 
výbor zduženia v zložení: A. Marková, M. Kumštárová a J. Zaťko. V mene 
občianskeho združenia je možné žiadať finančné prostriedky na podporu 
folklórnych činností napr. za zabezpečenie krojov pre tanečníkov ap.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie založenie Občianskeho združenia 
Lipovianka. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

- p. starosta – máme vyhliadnutý banský huntík, ktorý má byť umiestnený na 
podstavci vo vnútri kruhového objazdu. Predbežná cena bola stanovená vo 
výške 200,- Eur. Za nižšiu cenu ho majiteľ nie je ochotný predať. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje zakúpenie banského huntíka za cenu 200,- €. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
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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 23. 3. 2010 
 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. Overovateľ: Igor Sivok                             2. Overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .................................                                    ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie z 30. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

19. 3. 2010 v Lipovanoch 
Uz. č. 30/2010 

 
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. založenie občianskeho združenia Lipovianka. 
 

B)  S c h v a ľ u j e 
1. program 30. zasadnutia OZ. 
2. overovateľov zápisnice Igora Sivoka a Ondrej Stieranka. Za zostavovateľa uznesenia 

Ing. Patrika Stieranku. 
3. prijatie úveru z Dexia banky vo výške 157.861,- Eur. 
4. úpravu rozpočtu na rok 2010 a návrhy rozpočtu na rok 2011 a 2012. 
5. zakúpenie banského huntíka za cenu 200,- Eur. 

 
C)  S ú h l a s í 

1. s výškou úrokovej sadzby vo výške 2,22 %, 
2. s dobou splácania 30 rokov, 
3. s mesačnými splátkami vo výške 70,- Eur. 
 
 
 

 
 
Zostavil: Ing. P. Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch  23. 3. 2010 
 
 
 
 
                                                                                            Milan Matuška 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
1. Overovateľ: Igor Sivok                                   2. Overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       ......................................                                    ....................................... 
 
 

 


