
Zápisnica z 31. riadneho zasadnutia OZ, 
konaného 7. 5. 2010 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Ing. Patrik Stieranka, Igor Sivok,  Jozef Zaťko, Milan Magera  
Neprítomný: kontrolórka obce p. Mederiová.      
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Informácia o ceste do Maďarska. 
                5) Váľanie Mája. 
                6) Rôzne a diskusia. 
.               7) Návrh na uznesenie.  
                8) 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) Informácia o ceste do Maďarska. 
                5) Váľanie Mája. 
                6) Rôzne a diskusia. 
.               7) Návrh na uznesenie.  
                8) Záver. 
 
                Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice Igora 
 Sivoka a Jozefa  Zaťka. Za zostavovateľa uznesenia Ing. Patrika Stieranku. 
            Hlasovanie: za 5, 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 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
4. Cesta do Maďarska. 

 
-  Ing. Ladislav Bukran informoval prítomných o možnosti vybudovania cesty do 
 Maďarska z eurofondov. Na projektovú dokumentáciu by bolo potrebných 3360,- 
 Eur. Na tieto prostriedky už má sponzora. Návrh sa týka rozšírenia cesty do osady 
 Baňa  a pokračovanie  cez  horu  ponad  Pavla Václavíka  smerom  na  hranicu,  kde 
 by sa napojila na cestu do obce Karancsberényi. Z obce Lipovany by boli ďalej 



 vybudované trasy na cykloturistiku. Vytvárala by dobré predpoklady pre  cestovný 
 ruch v našej obci.  

- 2 – 
-  M. Magera – nesúhlasí s návrhom, aby cesta išla cez osadu Baňa. Cez ovocný sad 
 máme cestu, ktorá je spevnená. Je to stará cesta, ktorá viedla kedysi do Budapešti. Je 
 aj na starých mapách. 
 
-  O. Stieranka – rovnako je za alternatívu cesty cez sad. Je kratšie, čiastočne spevnená,        
 nezasahujú do nej súkromné pozemky, netreba nič odkupovať ani vyvlastňovať, na  
 cykloturistiku by bola ideálna, lebo je v peknom prostredí s výhľadom na celú obec. 

 
    -   Ing. Bukran – treba to nechať na posúdenie odborníkov tj. Výskumný ústav dopravy  
 v Žiline, a potom sa rozhodnúť. V prípade záujmu o cestu, bude potrebné 
 splnomocnenie na vybavovanie potrebných náležitostí. Je ochotný našu obec 
 zastupovať so svojou firmou. Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie 
 prezentáciu Ing. Bukrana ohľadne cesty do Maďarska. 
        Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. Váľanie Mája. 
      -  p. starosta – Deň obce (Váľanie Mája) je plánovaný na 29. 5. 2010 
         Predpoludním  –  detské  súťaže  a  hry –   požiadame   o   spoluprácu  p. Kumštárovú  
 a  p. Markovú. Na rekvizity a ceny sa rezervuje 100,- Eur., 
         Plánovaný futbalový turnaj – 4 mužstvá, 
         Guláš bravčový a baraní – variť bude M. Segeč, pomocné práce Jozef Zaťko a Igor    
         Sivok, 
         O zabezpečenie občerstvenia požiadame Henricha Payera,   (Ing. Stieranka) 
         Kultúrny program – Detský súbor z Detvy a Ľudová hudba Ďatelinka z Detvy.   
          (starosta obce) 
         Atrakcie – ukážka akcie – hasičský a policajný zbor,  
         Postavenie stanu – (Ing. Stieranka) 
         Občerstvenie v KD – (L. Stieranková, O. Stieranka) 
         Víno – (M. Magera.) 
         p. starosta a P. Stieranka – oslovia sponzorov (podnikateľov, banky ap.) 
        Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie rozdelenie úloh pri akcii Deň  
         obce Lipovany 29. 5. 2010. 
        Hlasovanie: za 5,  proti 0, zdržali sa 0. 
     

6. Rôzne a diskusia 
       L. Stieranková – znovu je potrebné schváliť VZN o vyhradení miesta na vylepovanie 
 plagátov na voľby do NR SR. Miesto – autobusová čakáreň a požiarna zbrojnica. 
       Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN o vyhradení miesta na 
 vylepovanie  plagátov – Voľby do NR SR v roku 2010 počas volebnej kampane. 
       Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.   
 
       L. Stieranková – je potrebné schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
 príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Úprava centra obce 
 Lipovany“ , ktorý realizuje Obec Lipovany. Zároveň treba schváliť zabezpečenie 
 realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 



       Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 
 finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Úprava 
 centra obce Lipovany“ , ktorý realizuje Obec Lipovany. 
       Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
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      Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po   
 schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
      Hlasovanie: za 5, proti 0, zdražali sa 0. 
      
  M. Matuška – nakoľko došlo k zmene a do stredu kruhu sme odsúhlasili osadenie 
 dobového banského huntíka, je potrebné vybrať iné miesto na informačnú tabuľu, 
 ktorá tiež musí byť umiestnená v  centre obce.  
 Poslanci navrhli miesto po ľavej strane novej autobusovej čakárne (z čelného 
 pohľadu). 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje umiestnenie informačnej tabule po 
 ľavej strane novej autobusovej čakárne. 
      Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
      J. Zaťko – upozornil na mostík cez potok za požiarnou zbrojnicou. Jedna strana mostu 
 je  podmytá natoľko, že sa už sotva drží na brehu. Treba s tým niečo urobiť, aby niekto 
 nespadol, alebo aby ho počas búrky neodniesla voda a nezahatala potok na inom 
 mieste.  
      p. starosta – bolo by ho treba nadvihnúť a vybetónovať pätky. 
 
      Poslanci sa zhodli na tom, aby si most zabezpečili občania, ktorí ho v minulosti bez 
 povolenia osadilo, alebo aby ho odstránili, lebo obec ho tam neinštalovala, ani 
 neodsúhlasila jeho umiestnenie. Rovnako jeho umiestnenie nebolo konzultované 
 z Povodím horného Ipľa. V opačnom prípade bude most odstránený natrvalo. 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch ukladá Jozefovi Zaťkovi a zároveň doporučuje 
 starostovi obce,  aby spoločne  oslovili  dotknutých občanov ( V. Matuška, M. Fajčík 
 a J. Kamenský), aby ho zabezpečili alebo odstránili. 
      Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
      E. Šarovecká – návrh na zakúpenie fotobunky na VO, aby nebolo potrebné 
 nastavovanie hodín.  
      p. starosta – je možnosť získať peniaze z Eurofondov na nové lampy VO, ktorých 
 zapínanie a vypínanie by bolo satelitné a reagovali by na to ako sa stmieva a postupne 
 by pridávali na intenzite. 
 
      L. Stieranková – upozornila, že len v tomto roku sme dokončili rekonštrukciu 
 verejného osvetlenia, kde sme menili všetky lampy VO za úsporné. Ešte táto dotácia 
 nebola ani skontrolovaná a už máme meniť lampy za iné.  
 
 Ing. P. Stieranka – je potrebné zrekonštruovať len ovládacie prvky nie celé osvetlenie.  
 
      Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce zistiť ceny ovládania 
 spínača verejného osvetlenia. 
      Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 



 
      M. Magera – opýtal sa,  prečo  sa  nebude  robiť  cesta  po  p.  Málišovú, ale sa robí 
 k J. Matuškovi, kde bývajú len tri rodiny. Túto cestu by využívalo oveľa viac občanov. 
      p. starosta – bolo plánované robiť cesty v celej obci, ale dvakrát nám boli krátené 
 financie,  preto sme pri výbere MK, ktoré sa budú rekonštruovať vybrali tie, ktoré boli 
 v tom čase vo vlastníctve  obce. Ostatné MK budú spadať do nového projektu, budeme 
 žiadať  ďalšie financie. Obec znovu vyzve vlastníkov častí MK k dohode (odkúpenie, 
 alebo dlhodobý prenájom). 
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7. Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 

 
8. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
 
V Lipovanoch 10. 5. 2010 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
1. overovateľ: Igor Sivok                             2. overovateľ: Jozef Zaťko 
 
                       .............................                                        .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie z 31. riadneho zasadnutia OZ, konaného 
7. 5. 2010 v Lipovanoch 

Uz. č. 31/2010 
 
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 OZ. 
2. prezentáciu Ing. Bukrana ohľadne cesty do Maďarska. 
3. rozdelenie úloh pri akcii Deň  obce Lipovany 29. 5. 2010. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. program 31. zasadnutia OZ, 
2. overovateľov  zápisnice  Igor Sivok  a Jozef  Zaťko.  Za   zostavovateľa  uznesenia 

Ing. Patrik Stieranka, 
3. VZN o vyhradení miesta na vylepovanie  plagátov – Voľby do NR SR v roku 2010 

počas volebnej kampane, 
4. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR 

na realizáciu projektu „Úprava centra obce Lipovany“ , ktorý realizuje Obec 
Lipovany, 

5. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, 

6. umiestnenie informačnej tabule po ľavej strane novej autobusovej čakárne. 
 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. starostovi obce, aby oslovil občanov obce (V. Matuška, M. Fajčík a J. Kamenský, aby 
zabezpečili alebo odstránili voľne postavený mostík ponad miestny potok, 

2. starostovi obce zistiť ceny ovládania – spínača verejného osvetlenia. 
 
D)  U k l a d á 
 

1. J. Zaťkovi, aby oslovil spolu so starostom obce občanov obce (V. Matuška, M. Fajčík 
a J. Kamenský), aby zabezpečili alebo odstránili mostík ponad miestny potok. 

 
Zostavil: Ing. P. Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch  10. 5. 2010 
 
                                                                                            Milan Matuška 
                                                                                            Starosta obce 
 
 
1. Overovateľ: Igor Sivok                                   2. Overovateľ: Jozef Zaťko 
 
                       ......................................                                    ....................................... 

 


