Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch
konaného 28. 6. 2011 v Lipovanoch
Prítomní: Ing. Patrik Stieranka, Martin Stieranka, Adriana Marková Jozef Marko, Ondrej
Stieranka
Program: 1) Otvorenie.
2) Návrh overovateľov zápisnice.
3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ.
4) Schválenie záverečného účtu za rok 2010.
5) Prejednanie priestupku.
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) Schválenie záverečného účtu za rok 2010.
5) Prejednanie priestupku.
6) Rôzne a diskusia.
.
7) Návrh na uznesenie.
8) Záver.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Ing. Patrik Stieranka
a Ondrej Stieranka. Uznesenie zostaví Adriana Marková.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Patrika
Stieranku a Ondreja Stieranku . Za zostavovateľa uznesenia Adrianu Markovú.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia.
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. L. Stieranková – obec je povinná do 30. 6. nasledujúceho roka zostaviť a schváliť
záverečný účet za predchádzajúci rok. Za rok 2010 zostavila záverečný účet
a predkladá ho na schválenie.
Kontrolórka I. Mederiová – prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Lipovany za rok 2010. Doporučuje ho schváliť bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipovany za rok 2010.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
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2010 bez výhrad.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
5. Starosta obce – prečítal spis o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý
nám bol postúpený z Obvodného úradu v Lučenci , Odbor VVS. Podnet podal p.
Ondrej Krupa z Lučenca na p. Helenu Magerovú, Ruženu Sojkovú a Ivetu Sarvašovú,
ktoré majú septiky postavené na pozemku O. Krupu. O septiky sa nikto nestará a ich
obsah vyteká na pozemok O. Krupu.
Starosta prečítal výpovede všetkých zainteresovaných osôb. Poslanci doporučili starostovi, aby vytvoril komisiu za prítomnosti stavebného úradu, zabezpečil obhliadku
a pozval zainteresovaných občanov v termíne najneskôr do 15. 7. 2011 na pojednávanie.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce vytvoriť komisiu, za
prítomnosti stavebného úradu predvolať zainteresovaných občanov na pojednávanie
do 15. 7. 2011.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
6. Rôzne a diskusia
Ing. P. Stieranka – obec potrebuje prijať VZN o udržiavaní cintorína, kde bude každý
nájomca hrobového miesta povinný kosiť a udržiavať si okolie hrobu svojich blízkych.
Podobne treba prijať VZN o kosení garádov pred svojím domom. Každý občan by mal
podľa tohto VZN povinnosť udržiavať si garád od svojho domu po komunikáciu.
O. Stieranka – nesúhlasí s návrhom, garády sú obecné, keby aktivační pracovníci dodržiavali pracovnú dobu, mali by dosť času na vykosenie všetkých garádov v obci.
Hl. kontrolórka Mederiová – prečítala správu o vykonaní následnej finančnej kontroly
a plán práce na 2. polrok 2011. Upozornila na potrebu prijatia smernice na používanie
služobného motorového vozidla, protokol o jeho prevzatí, potrebu vedenia knihy jázd.
Ďalej upozornila, že obec musí mať prijatý pracovný poriadok obce.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch ukladá obecnému úradu pripraviť smernicu na
používanie služobného motorového vozidla, protokol o prevzatí vozidla, viesť knihu
jázd a vypracovať pracovný poriadok obce Lipovany.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
Starosta obce – Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest. Podľa tejto novely sa upravil koeficient podľa počtu
obyvateľov obce. Plat starostu by tak klesol približne o 10 %. Táto novela zároveň umožňuje tento plat zvýšiť až o 70 %. Plat starostu sa musí schváliť v konkrétnej sume.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plat starostu vo výške 1.260,- Eur mesačne.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.
Starosta obce – obec musí aktualizovať povodňové plány. Mala by do svojho
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a PO v obci Lipovany. Obec by preto mala vyzvať FO a PO, aby predložili svoje povodňové plány obci.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce vyzvať FO (podnikateľov a PO v obci Lipovany na vypracovanie alebo aktualizáciu a následné predloženie povodňových plánov obci Lipovany.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0
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 30. 6. 2011

Milan Matuška
Starosta obce

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

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

Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia OZ, konaného
28. 6. 2011 v Lipovanoch
Uz. č. 5/2011
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. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipovany za rok 2010.
B) S c h v a ľ u j e
1. Program 5. zasadnutia OZ.
2. Za overovateľov zápisnice Ing. Patrika Stieranku a Ondreja Stieranku . Za zostavovateľa uznesenia Adrianu Markovú.
3. Záverečný účet obce Lipovany za rok 2010 bez výhrad.
4. Plat starostu vo výške 1.260,- Eur mesačne.
C) U k l a d á
1. Obecnému úradu pripraviť smernicu na používanie služobného motorového vozidla,
protokol o prevzatí vozidla, viesť knihu jázd a vypracovať pracovný poriadok obce
Lipovany.
D) D o p o r u č u j e
1. Starostovi obce vytvoriť komisiu, za prítomnosti stavebného úradu predvolať
zainteresovaných občanov na pojednávanie do 15. 7. 2011.
2. Starostovi obce vyzvať FO (podnikateľov) a PO v obci Lipovany vypracovať alebo
aktualizovať a následne predložiť povodňové plány záchranných prác obci Lipovany.

Zostavila: A. Marková
Zapísala: L. Stieranková
V Lipovanoch 30. 6. 2011

Milan Matuška
Starosta obce

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

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

