Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch
konaného 22. 3. 2011 v Lipovanoch
Prítomní: Ondrej Stieranka, Ing. Patrik Stieranka, Jozef Marko, Martin Stieranka,
kontrolórka obce p. Mederiová, Miroslav Krupa, Dušan Mitter, Ing. Ján Rovňan
Neprítomní: Adriana Marková
Program: 1) Otvorenie.
2) Návrh overovateľov zápisnice.
3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ.
4) Odsúhlasnie realizácie projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR.
5) Oznámenie výsledkov výberového konania Rekonštrukcie budovy Obecného
úradu a Kultúrneho domu v Lipovanoch.
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) Odsúhlasenie realizácie projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR.
5) Oznámenie výsledkov výberového konania Rekonštrukcie budovy Obecného
úradu a Kultúrneho domu v Lipovanoch.
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: Ing. Patrik Stieranka
a Ondrej Stieranka. Uznesenie zostaví Martin Stieranka.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice
Ing. Patrika Stieranku a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa uznesenia Martina
Stieranku.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia.
Všetky body uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého
zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
4. Projekt Program revitalizácie krajiny a integrovaného manžmentu povodí SR.

-2Starosta obce – oboznámil prítomných s možnosťou získania finančných prostriedkov
na program revitalizácie krajiny za účelom vybudovania protipovodňových zádržných
plôch v katastri obce Lipovany. V nedeľu sa zúčastnil zasadnutia, kde bol starostom
obcí vysvetlený tento projekt a tiež bolo upozornené na ďalšie postupy pri príprave
potrebných podkladov k podpisu zmluvy. Starosta obce prizval zainteresovaných užívateľov poľnohospodárskej a lesnej pôdy a to: Ing Ján Rovňan a Dušan Mitter za
AGRO družstvo Rapovce a Miroslav Krupa za Lesnú spoločnosť Nový Bán Lipovany.
So zástupcom Štátnych lesov Ing Bukovenom hovoril starosta obce v priebehu dňa.
Prítomným boli prezentované ukážky rôznych vodozádržných opatrení vhodných pre
lesné pozemky ako aj tie, ktoré sú vhodné pre poľnohospodárske pozemky v blízkosti
potokov, prípadne drobných potôčikov a jarkov.
Ing. Ján Rovňan – navrhol vybudovanie väčšej vodozádržnej plochy v lokalite za
areálom Agro družstva v Lipovanoch.
Poslanci súhlasili a navrhli vybudovanie menších opatrení aj na lesných pozemkoch.
Bude potrebné záujemcom ukázať približne v ktorej lokalite plánujeme vybudovanie
vodozádržných plôch, aby sa zamerali na tie oblasti, odkiaľ je najväčšia pravdepodobnosť záplav. Zástupcovia zainteresovaných strán nemajú námietky proti
revitalizačným opatreniam v KÚ obce Lipovany. Svoje stanovisko predložia aj
písomne.
Starosta obce – vyhlási výberové konanie a osloví aspoň troch dodávateľov prác, ktorí
predložia vlastné projekty. Následne výberová komisia vyberie najlepší projekt k realizácii. Za najlepší projekt bude považovaný ten, ktorý vytvorí najviac vodozádržných
plôch (minimálne však 30.000 m3) za cenu maximálne 90.000 Eur. Podľa pokynov by
mala obec zamestnať na aktivačné práce okolo 10 pracovníkov, ktorí by budovali tieto
zádržné plochy v spolupráci s dodávateľom. Nakoľko obec Lipovany nemá vlastných
nezamestnaných, ktorí by mohli byť zapojení do tohto projektu, uvažuje o realizácii
protipovodňových opatrení bez aktivačných pracovníkov.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie informácie o Programe revitalizácie krajiny, schvaľuje realizáciu projektu dodávateľským spôsobom.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
5. Oznámenie výsledkov výberového konania
V súvislosti so žiadosťou o finančné prostriedky na Rekonštrukciu budovy OcÚ a KD
v Lipovanoch bolo vyhlásené výberové konanie. Výberová komisia vybrala firmu
SPODSTAV Lučenec.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie výsledky výberového konania
na Rekonštrukciu budovy OcÚ a KD v Lipovanoch.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
6. Rôzne a diskusia
p. Mederiová – prečítala správu o výsledku následných finančných kontrol.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie výsledky následných
finančných kontrol, predložených hlavnou kontrolórkou obce p. Mederiovou.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.

-

-3Starosta obce – suterén OcÚ si vyriadili deti, ktoré by tu chceli mať klubovňu.
Poslanci s návrhom súhlasili za nasledovných podmienok:
užívanie mimo vykurovacieho obdobia t.j. od 1. 4. – do 31. 10.
určiť zodpovednú osobu nad 18 rokov, ktorá preberie zariadenie a bude zodpovedná
za poriadok a prípadné škody spôsobené na obecnom majetku,
poslanci trvajú na udržiavaní poriadku vo zverených priestoroch.
O. Stieranka – je potrebné vymeniť vchodové dvere a dať tiež vonkajšiu mrežu na
zabezpečenie objektu pred neoprávneným vstupom.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje pridelenie suterénnych priestorov
OcÚ deťom na klubovňu.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
M. Stieranka – tlmočil požiadavku p. Š. Bariaka, aby sa niečo robilo s cestou na
Bagoľ, nakoľko sa tadiaľ nedá vyjsť.
Starosta obce – mal v pláne riešiť to v jeseni, v dôsledku častých dažďov sa to nedalo
zrealizovať. Došlo tam tiež k zosuvu pôdy.
M. Stieranka – oznámil, že podnet na pozemkové úpravy v KÚ Lipovany musí dať
obec.

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 24. 3. 2011

Milan Matuška
Starosta obce

1. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka
....................................

2. overovateľ: Ondrej Stieranka
.................................

Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia OZ, konaného
22. 3. 2011 v Lipovanoch
Uz. č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch:
A) B e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.

Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia OZ.
Informácie o Programe revitalizácie krajiny.
Výsledky výberového konania na Rekonštrukciu budovy OcÚ a KD v Lipovanoch.
Výsledky následných finančných kontrol, predložených hlavnou kontrolórkou obce p.
Mederiovou.

B) S c h v a ľ u j e
1. Program 3. riadneho zasadnutia OZ.
2. Overovateľov zápisnice Ing. Patrika Stieranku a Ondreja Stieranku. Za zostavovateľa
uznesenia Martina Stieranku.
3. Realizáciu projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
SR dodávateľským spôsobom.
4. Pridelenie suterénnych priestorov OcÚ deťom na klubovňu.

Zostavil: Martin Stieranka
Zapísala: Lýdia Stieranková
V Lipovanoch 24. 3. 2011

Milan Matuška
Starosta obce

1. overovateľ: Ing Patrik Stieranka
.............................

2. overovateľ: Ondrej Stieranka
..............................

