
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 22. 12. 2010 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, Jozef Zaťko, Adriana Marková, Jozef Marko, 
Martin Stieranka. 
 
Neprítomní: Igor Sivok, Milan Magera. 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.                          
                4) Zloženie sľubu novozvoleného  starostu. 
                5) Zloženie sľubu poslancov OZ. 
.               6) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období. 
                7) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   
                     v prípadoch podľa par. 12 ods. l a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom   
                     zriadení v znení neskorších predpisov. 
                8) Voľba zástupcu starostu. 
                9) Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov. 
              10) Určenie platu starostu. 
              11) Diskusia. 
              12) Návrh na uznesenie. 
              13) 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) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.                          
                4) Zloženie sľubu novozvoleného  starostu. 
                5) Zloženie sľubu poslancov OZ. 
.               6) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období. 
                7) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   
                     v prípadoch podľa par. 12 ods. l a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom   
                     zriadení v znení neskorších predpisov. 
                8) Voľba zástupcu starostu. 
                9) Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov. 
              10) Určenie platu starostu. 
              11) Diskusia. 
              12) Návrh na uznesenie. 
              13) Záver.      
               Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

2. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Ondrej Stieranka a Jozef 
Marko. Uznesenie zostaví Martin Stieranka. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice         
            Ondreja Stieranku a Jozefa Marku. Za zostavovateľa uznesenia Martina Stieranku. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
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3. L. Stieranková prečítala v zastúpení výsledky komunálnych volieb v roku 2010: 

Za starostu obce bol zvolený znovu Milan Matuška. 
Za poslancov OZ boli zvolení: Patrik Stieranka, Ondrej Stieranka, Martin Stieranka, 
Jozef Marka a Adriana Marková. 
Náhradníkmi sú: Jaroslav Kamenský, Dušan Stieranka, Ján Bariak a Jozef Sameliak. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie výsledky komunálnych volieb 
v roku 2010. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa: 0. 
 

4. Novozvolený starosta Milan Matuška zložil zákonom predpísaný sľub, čo potvrdil aj 
svojím podpisom. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie zloženie sľubu novozvoleného 
starostu. 

            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa:0. 
 

5. Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie zloženie sľubu novozvolených 
poslancov OZ. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Starosta obce vystúpil a zhodnotil svoje volebné obdobie, čo sa mu podarilo urobiť 

a aké plány má na ďalšie štyri roky. 
 

7. Starosta obce poveril Ing. Patrika Stieranku oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia 
OZ v prípadoch predpokladaných zákonom o obecnom zriadení, ak starosta obce 
nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, ak starosta obce nezvolá 
ustanovujúce zasadnutie, ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutia.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie poverenie poslanca OZ Ing. 
Patrika Stieranku oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia OZ v horeuvedených prí-
padoch. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
8. Starosta obce si z poslancov OZ zvolil za svojho zástupcu Ing. Patrika Stieranku. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie zvolenie Ing. Patrika Stieran-
ku za zástupcu starostu. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
9. Starosta obce navrhol zriadiť tie komisie, ktoré sme v obci mali zriadené aj 

v minulosti. Sú to: ekonomická komisia – predseda Ing. Patrik Stieranka 
                                           kultúrna a športová komisia – Adriana Marková 
                                           komisia životného prostredia a verejného poriadku – Jozef Marko 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje zriadenie komisií a predsedov komisií          
            Nasledovne: ekonomická – Ing. Patrik Stieranka 
                                 kultúrno-športová – Adriana Marková  

                     životného prostredia a verejného poriadku – Jozef Marko  
10. Schválenie platu starostu.  

L. Stieranková – plat starostu je stanovený zákonom podľa platu v národnom hospo-
dárstve v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v základnej sadzbe. 
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11. Starosta – do 15. januára treba podať projekt na rekonštrukciu OcÚ. 

 
Poslanci OZ – zhodli sa na tom, že treba sprísniť podmienky na vykonávanie aktivač-
ných prác. 
 
Jozef Marko – treba začať s protipovodňovými aktivitami, aby sa zabránilo prípadným 
záplavám. 

 
 

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

13. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 23. 12. 2010 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
1. overovateľ: Jozef Marko                               2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                              .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie z 35 riadneho zasadnutia OZ, konaného 
22. 12. 2010 v Lipovanoch 

Uz. č. 1/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch: 
 
A)  B e r i e   n a   v e d o m i e: 
 

1. Výsledky komunálnych volieb v roku 2010. 
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu. 
3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ. 
4. Poverenie poslanca OZ Ing. Patrika Stieranku oprávnením zvolávať a viesť zasad- 

nutia OZ. 
5. Zvolenie Ing. Patrika Stieranku za zástupcu starostu 

 
B) S c h v a ľ u j e: 
 

1. Program 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ. 
2. Oerovateľov zápisnice Ondreja Stieranku a Jozefa Marku. Za zostavovateľa uznesenia 

Martina Stieranku. 
3. Ziadenie komisií a predsedov komisií nsledovne:  
                     ekonomická – Ing. Patrik Stieranka 

                           kultúrno-športová – Adriana Marková  
               životného prostredia a verejného poriadku – Jozef Marko  
 

 
 
 
 

Zostavil: Martin Stieranka 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch 23. 12. 2010 

 
 
 
 
                                                                                Milan Matuška 
                                                                                Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Jozef  Marko                               2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                               .............................. 
 


