
Zápisnica z 34. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 23. 11. 2010 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, Igor Sivok,  kontrolórka obce p.   
                Mederiová 
Neprítomní: Milan Magera, Jozef Zaťko     
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) VZN obce Lipovany na rok 2011. 
                5) Úprava rozpočtu na rok 2010. 
                6) Návrh na rozpočet na rok 2011, 2012, 2013. 
                7) Rôzne a diskusia. 
.               8) Návrh na uznesenie.  
                9) 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) VZN obce Lipovany na rok 2011. 
                5) Úprava rozpočtu na rok 2010. 
                6) Návrh na rozpočet na rok 2011, 2012, 2013. 
                7) Rôzne a diskusia. 
.               8) Návrh na uznesenie.  
                9) 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. Patrika Stieranku. 

            Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia. 
V minulom uznesení nebol žiadny bod „ukladá“ ani „doporučuje“. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého 
zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

 
4. Lýdia Stieranková – postupne prečítala návrhy na VZN na rok 2011. VZN č. 1 o dani 

z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady – poslanci navrhli zvýšiť sadzbu za nevýherné hracie 
prístroje na 120,- Eur za jeden hrací prístroj a kalendárny rok. Ostatné sadzby navrhli 
ponechať nezmenené. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh na VZN obce Lipovany o dani 
z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2011. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
VZN č. 2 o správnych poplatkoch na rok 2011 – sadzby zostávajú nezmenené. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh na VZN obce Lipovany 
o správnych poplatkoch na rok 2011. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
VZN č. 3 o poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávok na rok 2011. 
Ponechané bezo zmeny. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh na VZN obce Lipovany  
o poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávok na rok 2011. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
VZN č. 4 o iných platbách na rok 2011. Poslanci dali návrh na zvýšenie sadzby za 
vyhlasovanie miestnym rozhlasom na 2,- Eurá za jedno vyhlásenie. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh na VZN obce Lipovany o iných 
platbách na rok 2011. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Ostatné VZN obce Lipovany platné  v roku 2010 zostávajú v platnosti bezo zmeny. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie, že ostatné VZN obce 
Lipovany platné v roku 2010 zostávajú v platnosti bezo zmeny. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

 
5. Lýdia Stieranková – prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010. Jedná sa 

o úpravu v príjmovej časti o poskytnuté prostriedky zo ŠR, VÚC, eurofondov a vo 
výdavkovej časti k nim príslušné výdavky. Okrem toho sa upravovali príjmy 
a výdavky obce podľa skutočnosti. Príjmy a výdavky, ktoré boli prekročené alebo 
čerpané v nižšej výške sa upravili podľa skutočnosti.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2010. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Lýdia Stieranková – prečítala návrh na rozpočet na rok 2011, 2012 a 2013. Rozpočet 

bol zostavený približne na úrovni roku 2010, nakoľko nie je predpoklad, že by prišlo 
viac prostriedkov z podielových daní ako tomu bolo v roku 2010. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh na rozpočet na rok 2011, 2012 a  
2013. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

 
7. Rôzne a diskusia. 

 
p. Mederiová – prečítala správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2010. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 2/2010 predloženú hlavnou kontrolórkou obce p. Mederiovou. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
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starosta obce – navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku a pracovníčku OcÚ za ich  
prácu a svedomité plnenie pracovných povinností počas štvorročného obdobia. Výšku 
odmeny nechal na  posúdenie poslancov OZ. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 
p. Mederiovú a pracovníčku p. Stierankovú vo výške po 100,- Eur. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Kontrolórka obce – navrhla odmenu pre p. starostu za jeho prácu pre rozvoj obce za 
celé jeho volebné obdobie od roku 2006 - do 2010. Podľa platového poriadku obce má 
starosta obce ako aj poslanec obecného zastupiteľstva nárok na odmenu vo výške 
jedného percenta zo sumy získanej pre obec. Po sčítaní všetkých dotácií zo ŠR, VÚC, 
eurofondov a podobne nám vyšla suma približne 150.000,- Eur. To znamená, že 
odmena by mohla byť do výšky 1.500,- Eur. Výšku odmeny podľa platového poriadku 
určuje obecné zastupiteľstva podľa finančných možností obce. Poslanci odsúhlasili 
odmenu pre starostu vo výške 300,- Eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje odmenu pre starostu obce vo výške 
300,- Eur. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – blíži sa Mikuláš, treba sa dohodnúť na termíne podujatia a ostatných 
podrobnostiach.  
Poslanci navrhli, aby sa urobili balíčky pre deti s trvalým pobytom v obci Lipovany vo 
veku od 0 – do 12 rokov, ktorých je 35. Obec by ďalej prispela občerstvením pre deti 
(obložené chlebíčky, čaj). Termín konania 4. 12. 2010, hodinu nech si určia rodičia. 
Občerstvenie pre rodičov si rodičia zabezpečia sami. V prípade, že sa na akcii 
zúčastnia deti z iných obcí (ktoré nemajú trvalý pobyt v Lipovanoch), je potrebné, aby 
si rodičia doniesli pre ne balíčky, ktoré im potom Mikuláš odovzdá. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje akciu na Mikuláša na deň 4. 12. 2010. 
 
L. Stieranková – v CO sklade bola vykonaná inventúra materiálu CO, ktorá sa 
každoročne robí v mesiacoch október – november. Neboli zistené žiadne rozdiely 
oproti evidenčnému stavu.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie výsledok inventúry v sklade 
CO materiálu. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 
L. Stieranková – inventúra obecného majetku bola ukončená, boli spracované jej 
výsledky. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie výsledky inventúry obecného 
majetku. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

 
 

8. Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 
 

9. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: L. Stieranková 



V Lipovanoch 25. 11. 2010 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
1. overovateľ: Igor Sivok                                2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                        .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie z 34 riadneho zasadnutia OZ, konaného 
23. 11. 2010 v Lipovanoch 

Uz. č. 34/2010 
 
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. Že ostatné VZN obce Lipovany platné v roku 2010 zostávajú v platnosti bezo zmeny. 
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2010 predloženú hlavnou 

kontrolórkou obce p. Mederiovou. 
4. Výsledok inventúry v sklade CO materiálu. 
5. Výsledky inventúry obecného majetku. 

 
 
B) S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 34. zasadnutia OZ. 
2. overovateľov zápisnice Igora Sivoka a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa uznesenia 

Ing. Patrika Stieranku 
3. Návrh na VZN obce Lipovany o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom    

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011. 
4. Návrh na VZN obce Lipovany o správnych poplatkoch na rok 2011. 
5. Návrh na VZN obce Lipovany  o poskytovaní jednorazových peňažných a vecných 

dávok na rok 2011. 
6. Návrh na VZN obce Lipovany o iných platbách na rok 2011. 
7. Úpravu rozpočtu na rok 2010. 
8. Návrh na rozpočet na rok 2011, 2012 a 2013. 
9. Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce p. Mederiovú a pracovníčku p. Stierankovú vo 

výške po 100,- Eur. 
10. Odmenu pre starostu obce vo výške 300,- Eur. 
11. Akciu na Mikuláša na deň 4. 12. 2010. 

 
Zostavil: Ing. Patrik Stieranka 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch 25. 11. 2010 

 
 
                                                                                Milan Matuška 
                                                                                Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Igor Sivok                               2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                        .............................. 


