
Zápisnica z 35. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 13. 12. 2010 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, Igor Sivok, Milan Magera,  kontrolórka obce p.   
                Mederiová 
Neprítomní: Jozef Zaťko     
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ.                              
                4) Schválenie rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013. 
                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) Schválenie rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013. 
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie.  
                7) Záver. 
 
                Hlasovanie: za 4, 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 4, 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 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

4. L. Stieranková – návrh na rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 
Počas tejto doby neboli k rozpočtu žiadne pripomienky. 
Kontrolórka – p. Mederiová – prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu   
rozpočtu na rok 2011 až 2013 a doporučila, aby rozpočet bol schválený. 
P. starosta dal hladovať za schválenie rozpočtu tak, ako bol navrhnutý na minulom 
zasadnutí OZ. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje rozpočet na rok 2011, 2012 a 2013. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Rôzne a diskusia 

L. Stieranková – rovnako boli na úradnej tabuli vyvesené VZN obce Lipovany na rok 
2011. Ani k týmto neboli žiadne pripomienky. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch  schvaľuje VZN obce Lipovany na rok 2011 
a to: - VZN č. 1 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady,  
- VZN č. 2 O správnych poplatkoch,   
- VZN č. 3 O poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávok, 
- VZN č. 4 O iných platbách. 

            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
            
            Kontrolórka – p. Mederiová – prečítala plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok          
            2011. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            M. Magera – žiadal urobiť vysprávku cesty od mosta pri OcÚ smerom do „Sombati“.  
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie pripomienku p. Mageru urobiť  
            vysprávku cesty od mosta pri OcÚ smerom do „Sombati“. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            Starosta obce – požiadal o schválenie nákupu zimných pneumatík na služobné auto. 
            Poslanci s návrhom súhlasili, pokiaľ to dovolí finančná situácia obce. 

Ďalej p. starosta požiadal o zaplatenie pohonných hmôt nad limit 33 € mesačne pri 
služobných cestách mimo okres napr. do Banskej Bystrice, Bratislavy a pod.            

            Poslanci s návrhom súhlasili, služobné cesty mimo okres sa môžu vyplácať nad limit  
            33 € podľa knihy jázd, ktorú starosta obce musí viesť.  
 

Starosta obce – poďakoval poslancom za ich prácu počas stvorročného volebného 
obdobia. 

 
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 14. 12. 2010 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Igor Sivok                                2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                        .............................. 
 



Uznesenie z 35 riadneho zasadnutia OZ, konaného 
13. 12. 2010 v Lipovanoch 

Uz. č. 35/2010 
 
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. Pripomienku p. Mageru urobiť vysprávku cesty od mosta pri OcÚ smerom do 

„Sombati“. 
 
B) S c h v a ľ u j e 

 
1. Program 35. zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Igora Sivoka a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa uznesenia 

Ing. Patrika Stieranku. 
3. Rozpočet na rok 2011, 2012 a 2013. 
4. VZN obce Lipovany na rok 2011 a to: 
      -    VZN č. 1 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady,  

- VZN č. 2 O správnych poplatkoch,   
- VZN č. 3 O poskytovaní jednorazových peňažných a vecných dávok, 
- VZN č. 4 O iných platbách. 

5. plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011. 
 
 
 
 

Zostavil: Ing. Patrik Stieranka 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch 14. 12. 2010 

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


