Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia OZ,
konaného 18. 5. 2010 v Lipovanoch
Prítomní: Ondrej Stieranka, Ing. Patrik Stieranka, Igor Sivok, Jozef Zaťko.
Neprítomní: Milan Magera, kontrolórka obce p. Mederiová.
Program: 1) Otvorenie.
2) Návrh overovateľov zápisnice.
3) Schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie.
4) Rôzne a diskusia.
.
5) Návrh na uznesenie.
6) 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) Schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie.
4) Rôzne a diskusia.
.
5) Návrh na uznesenie.
6) Záver.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Ondrej Stieranka a Jozef
Zaťko. Uznesenie zostaví Ing. Patrik Stieranka.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice:
Ondrej Stieranka a Jozef Zaťko. Za zostavovateľa uznesenia: Ing. Patrik Stieranka.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
3. p. starosta – informoval poslancov s výsledkom jednania s p. Mrvom. Je tu možnosť,
že by nám p. Mrva so svojou firmou položili ešte asfalt na úsek od V. Kumstára po
S. Kulicha, ktorá by bola urobená z recyklovaného materiálu t.j. z frézovaného asfaltu,
ktorý máme na kopách, rozmiestnený po obci. Ako protihodnotu by si zobral piesok
z našej pieskovej bane. P. Mrva vyčíslil hodnotu takto rekonštruovanej cesty na sumu
2.856 € vrátane DPH.
Poslanci skonštatovali, že tento materiál by bol konečne využitý, preto s návrhom na
rekonštrukciu miestnej komunikácie smerom od V. Kumštára po S. Kulicha súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie
od Vladimíra Kumštára po Stanislava Kulicha.
p. starosta – ďalej informoval poslancov o tom, že náš občan jednal s p. Mrvom,
o úprave prístupovej cesty k svojmu domu. S p. Mrvom sa dohodol na tom, že si
zakúpi materiál a cestu mu urobí na jeho vlastné náklady. Táto úprava cesty nesúvisí
s obecným projektom a nebude financovaná z obecných prostriedkov.
4. L. Stieranková – Ing. Vilhan – riaditeľ Dexia banky predložil návrh na uznesenie
z rokovania OZ v súvislosti prijatím preklenovacieho úveru. Sú v ňom body, ktoré

-2sme ešte neschválili, preto navrhla, aby sme všetky náležitosti súvisiace s prijatím
úveru schválili znovu.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje prijatie úveru z Dexia banky
Slovensko vo výške 157.128,00 € za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru
na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovany“.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje presmerovanie podielových daní
z Daňového úradu Fiľakovo na účet v Dexia banke Lučenec.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje vystavenie vlastnej vista
biankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista biankozmenky na rad banky za
účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru
pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
5. Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili.
6. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: L. Stieranková

V Lipovanoch 19. 5. 2010

Milan Matuška
Starosta obce

1. overovateľ: Ondrej Stieranka
.............................

2. overovateľ: Jozef Zaťko
..............................

Uznesenie zo 6. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
19. 5. 2010 v Lipovanoch
Uz. č. 6M/2010
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch:
A) S c h v a ľ u j e
1. program 6. mimoriadneho zasadnutia OZ,
2. overovateľov zápisnice: Ondrej Stieranka, Jozef Zaťko, uznesenie zostaví
Ing. Patrik Stieranka,
3. rekonštrukciu miestnej komunikácie od Vladimíra Kumštára po Stanislava
Kulicha,
4. prijatie úveru z Dexia banky Slovensko vo výške 157.128,00 € za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlho-dobý termínovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovany“,
5. presmerovanie podielových daní z Daňového úradu Fiľakovo na účet obce
Lipovany v Dexia banke Lučenec,
6. vystavenie vlastnej vista biankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej
vista biankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie
prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.

V Lipovanoch 19. 5. 2010
Zostavil: Ing. Patrik Stieranka
Zapísala: Lýdia Stieranková

Milan Matuška
Starosta obce

1. overovateľ: Ondrej Stieranka
.....................................

2. Overovateľ: Jozef Zaťko
...............................

