
Zápisnica z 32. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 29. 6. 2010 v Lipovanoch 

 
 
 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, Igor Sivok, Milan Magera,  kontrolórka obce p.   
                Mederiová 
Neprítomný: Jozef Zaťko     
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie záverečného účtu za rok 2009. 
                5) Schválenie náležitostí spojených s komunálnymi voľbami v roku 2010. 
                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) Schválenie záverečného účtu za rok 2009. 
                5) Schválenie náležitostí spojených s komunálnymi voľbami v roku 2010. 
                6) Rôzne a diskusia. 
.               7) Návrh na uznesenie.  
                8) Záver. 
 
                Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

2. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Ondrej Stieranka a Milan 
Magera. Uznesenie zostaví Igor Sivok. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice         
            Ondreja Stieranku a Milana Mageru. Za zostavovateľa uznesenia Igor Sivok. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia. 
Starosta – všetky body uznesenia „ukladá“ a „doporučuje“ boli splnené. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého 
zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
4. I. Mederová – prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 

2009 a doporučila schváliť záverečný účet za rok 2009 bez výhrad. 
 

- L. Stieranková – bol urobený už aj audit, ktorý bol rovnako bez výhrad. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2009 a vykonanie auditu za rok 2009. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Záverečný účet obce Lipovany za rok 
2009. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. L. Stieranková – obecné zastupiteľstvá majú povinnosť určiť náležitosti spojené 
s komunálnymi voľbami v roku 2010.  I. Mederiová – jedná sa o určenie volebných 
obvodov, určenie počtu poslancov a určenie úväzku starostu na celé nasledujúce 
volebné obdobie. 

 
Poslanci určili jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 5 poslancov. Po 
prediskutovaní sa poslanci zhodli na tom, že starosta obce bude ďalšie volebné 
obdobie pracovať na plný úväzok. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch  schvaľuje jeden volebný obvod s piatimi 
poslancami OZ a plný úväzok starostu obce na celé ďalšie volebné obdobie. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. starosta – vzhľadom k tomu, že nám často vypadáva signál na internet, bude potrebné 

preložiť stĺp na iné miesto. P. Dováľ navrhol miesto pri Čipčalovcoch, odkiaľ by bolo 
pokrytie už aj na Bani a na Telke. 

 
Starosta – p. Kučerová požiadala o zakúpenie pletiva na oplotenie kvetinového záhonu 
okolo kríža pred obecným úradom.  
Poslanci návrh zamietli, nakoľko areál pred obecným úradom bude riešený podľa 
projektu a tento návrh s projektom nekorešponduje. Oplotenie okolo záhonu pri kríži 
sa  nebude robiť ani zo strany obce ani z iniciatívy občanov. 
 
M. Magera – pri záplavách bol odstránený most pri škôlke, treba ho dať naspäť. Tiež 
treba upozorniť, že v potoku sú posunuté a vytrhané dlaždice, ktoré treba dať späť na 
miesto. 
Starosta – most sa bude robiť po dohode s Povodím horného Ipľa a podľa finančnej 
situácie obce. Na dlaždice upozorní p. Demka z Povodia horného Ipľa. 
 
M. Magera – opýtal sa či boli nahlásení občania zasiahnutí povodňami. 
Starosta – zoznamy boli spracované a doplnené, potom boli zaslané p. Ticháčkovi na 
obvodný úrad, odbor CO a KR. 
 
p. Mederiová – prečítala správu z kontroly pokladničných a bankových dokladov 
a faktúr. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu z kontroly 
pokladničných a bankových dokladov a faktúr. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
p. Mederiová – prečítala plán práce na 2. polrok 2010. 
 



- 3 - 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na 2. 
polrok 2010. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
M. Magera – treba zistiť vlastníkov potoka a rigolov v katastri obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce zistiť vlastníkov 
potoka a rigolov v katastri obce Lipovany. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
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 2. 7. 2010 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
1. overovateľ: Ondrej Stieranka                       2. overovateľ: Milan Magera 
 
                       .............................                                        .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie z 32. riadneho zasadnutia OZ, konaného 
29. 6. 2010 v Lipovanoch 

Uz. č. 32/2010 
 
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. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2009. 
3. vykonanie auditu za rok 2009. 
4. správu z kontroly pokladničných a bankových dokladov a faktúr. 
 

B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 32. zasadnutia OZ v Lipovanoch. 
2. Overovateľov zápisnice Ondreja Stieranku a Milana Mageru. Za zostavovateľa 

uznesenia Igor Sivok. 
3. Záverečný účet obce Lipovany za rok 2009. 
4. Jeden volebný obvod. 
5. Vo volebnom obvode sa bude voliť 5 poslancov OZ. 
6. Plný úväzok starostu obce na celé ďalšie volebné obdobie. 
7. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. starostovi obce zistiť vlastníkov potoka a rigolov v katastri obce Lipovany. 
 
 
Zostavil: Igor Sivok 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch 2. 7. 2010 

 
 
 
 
                                                                                Milan Matuška 
                                                                                Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Ondrej Stieranka                       2. overovateľ: Milan Magera 
 
                       .............................                                        .............................. 
 
 
 
 


