
 
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 27. 1. 2011 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, Martin Stieranka, Adriana Marková, Jozef Mar- 
ko,  kontrolórka obce p. Mederiová 
    
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ.                              
                4) Prenájom pieskovej bane. 
                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) Prenájom pieskovej bane. 
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie.  
                7) Záver. 
                Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

2. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Adriana Marková a Ondrej 
Stieranka. Uznesenie zostaví Martin Stieranka. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice         
            Adrianu Markovú a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa uznesenia Martina Stieranku. 
            Hlasovanie: za 5, 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 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
4. P. starosta – záujemcovia o pieskovú baňu sú p. Podhora – Construct Lučenec a p. 

Váradi – Novolandia. Je možné, že by sa našli aj viacerí.  
P. Stieranka – navrhol zameranie pieskovej bane na začiatku nájmu. Dohodnúť s vy-
braným záujemcom zálohové mesačné splátky. Po pol roku urobiť nové zameranie, 
urobiť vyúčtovanie a vyrovnanie rozdielu a dohodnúť sa na ďalší pol rok. Ďalšie vy-
jednávacie podmienky dohodneme s vybraným záujemcom. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie prerokovanie prenájmu 
pieskovej bane. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Rôzne a diskusia 

 
            P. starosta – nenašiel sa záujemca o dlhodobý prenájom budovy školy v Lipovanoch. 
            Navrhol, aby sme uvažovali o odpredaji tejto nehnuteľnosti. 
            P. Stieranka – budovu odpredať, za utŕžené peniaze kúpiť menšiu nehnuteľnosť a pri- 
            Spôsobiť ju na účely sociálneho zariadenia (napr. pre starých občanov). V prípade zá- 
            ujmu bude zvolané mimoriadne zasadnutie OZ. Budovu MŠ bude potrebné dať    
            ohodnotiť. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie zverejnenie ponuky na   
            odpredaj budovy MŠ. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            P. starosta – p. Bukran má záujem zastupovať obec formou plnej moci pri vybavovaní  

      cesty do Maďarska (Lipovany – Karancsberényi). Obecné zastupiteľstvo s tým 
      nesúhlasí. Prichádzalo by do úvahy, keby bol p. Bukran konzultantom obce, jednal by   

            v spolupráci s obcou. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opravou cesty cez ovocný sad na   
            cykloturistiku. S rozširovaním cesty do osady Baňa o jeden pruh nesúhlasí. 
          
            P. starosta – navrhol zmeniť elektrikára, nakoľko nastavuje hodiny podľa svojho  
           uváženia, nie podľa inštrukcií starostu a obecného zastupiteľstva. Treba uvažovať    
           o jeho nástupcovi. 
 
            L. Stieranková – služobné auto je t. č. nepojazdné, je potrebné schváliť používanie sú- 
            kromného motorového vozidla na služobné účely. 
            Poslanci súhlasili do výšky schváleného limitu 33,- Eur mesačne. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje používanie súkromného vozidla p.  
            starostu na služobné účely do výšky schváleného limitu 33,- Eur mesačne. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            P. starosta – máme pokazenú tlačiareň , treba zakúpiť novú, alebo rozmýšľať nad inou  
            alternatívou obnovy výpočtovej techniky na obecnom úrade. 
            P. Stieranka – navrhol zakúpenie dvoch laptopov na obecný úrad a tieto potom pripá- 
            jať k multifunkčnému zariadeniu.  
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje zakúpenie dvoch laptopov na obecný  
            úrad. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            J. Marko – žiadosť občanov o položenie mostíka za garážou. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie žiadosť občanov o položenie  
            mostíka za garážou. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa . 
 

A. Marková – vyzvať Bariakovcov na zabezpečenie psov, aby nebehali po miestnych 
komunikáciách . 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje prečítať VZN o podmienkach chovu 
a držania psov v obci Lipovany v miestnom rozhlase. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
A. Marková – návrh na zamestnávanie jedného aktivačného pracovníka cez zimu na   
odhŕňanie snehu pred obecným úradom, obchodom a pred kostolom. 
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Zároveň navrhla sprísnenie podmienok pre aktivačných pracovníkov. 
P. Dankovi treba zabrániť, aby odvážal drevo spred obecného úradu. 
 
P. starosta – chystá sa na operáciu – počas PN poveruje zastupovaním svojho zástupcu  
Ing. Patrika Stieranku. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie poverenie Ing. Patrika 
Stieranku zastupovaním starostu počas PN. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
M. Stieranka – je možnosť na pozemkové úpravy katastra obce hradené z eurofondov. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch ukladá Martinovi Stierankovi zistiť podrobnosti 
k projektu pozemkových úprav. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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 31. 1. 2010 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                                2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                                       .............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Uznesenie z 2 riadneho zasadnutia OZ, konaného 

27. 1. 2011 v Lipovanoch 
Uz. č. 2/2011 

 
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. Prerokovanie prenájmu pieskovej bane. 
3. Zverejnenie ponuky na  odpredaj budovy MŠ. 
4. Žiadosť občanov o položenie mostíka za garážou. 
5. Poverenie Ing. Patrika Stieranku zastupovaním starostu počas PN. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 2. zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice: Adrianu Markovú a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa 

uznesenia  Martina Stieranku. 
3. Používanie súkromného vozidla p. starostu na služobné účely do výšky schváleného 

limitu 33,- Eur mesačne. 
4. Zakúpenie dvoch laptopov na obecný úrad. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
  

1. Prečítať VZN o podmienkach chovu a držania psov v obci Lipovany v miestnom    
      rozhlase. 

 
D)  U k l a d á 
 

1. Martinovi Stierankovi zistiť podrobnosti k projektu pozemkových úprav. 
 

 
Zostavil: Martin Stieranka 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch 31. 1. 2011 

 
 
                                                                                Milan Matuška 
                                                                                Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                          2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       .............................                                        .............................. 
 



 
 


