
Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 25. 11. 2011 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Martin Stieranka, Adriana Marková, Jozef  Marko, Ondrej Stieranka, hlavná 
kontrolórka – Ildikó Mederiová 
 
Neprítomný: Ing. Patrik Stieranka 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie VZN na rok 2012. 
                5) Úprava rozpočtu na rok 2011. 
                6) Návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014.                 
                7) Rôzne a diskusia. 
.               8) Návrh na uznesenie. 
                9) 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 VZN na rok 2012. 
                5) Úprava rozpočtu na rok 2011. 
                6) Návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014.  
                7) Rôzne a diskusia. 
.               8) Návrh na uznesenie. 
                9) Záver. 
 
Hlasovanie: za 4, 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 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. Lýdia Stieranková prečítala návrhy jednotlivých VZN na rok 2012 
- VZN č. 1  O miestnych daniach ... (úprava sadzieb za pozemky na 0,8 %, za 

lesné pozemky na 4 %, úprava sadzby za stavby slúžiace energetike a stavby 
na ostatnú podnikateľskú činnosť na 2,00 € za každú)  sadzba dane za psa 3,30  
€,  sadzba poplatku za vývoz komunálneho odpadu sa upravuje na 14,00 € pre    
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      fyzické osoby a 0,15 € pre právnické osoby za 1 osobu a kalendárny deň. 
- VZN č. 2  O správnych poplatkoch: zostáva nezmenené 
- VZN č. 3  O poskytovaní jednorazových peň. a vecných dávok: nezmenené 
- VZN č. 4  O iných platbách: nezmenené 

             Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN na rok 2012. 
             Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. Lýdia Stieranková prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011. Úpravu je potrebné 
urobiť hlavne z dôvodu, že finančné prostriedky, ktoré obec dostala zo štátneho 
rozpočtu a z eurofondov neboli rozpočtované. Je preto potrebné dať ich do rozpočtu 
v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Niektoré položky neboli dočerpané alebo 
boli prekročené, preto treba aj toto zohľadniť v úprave rozpočtu.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Úpravu rozpočtu na rok 2011. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Lýdia Stieranková prečítala návrhy rozpočtov na roky 2012, 2013 a 2014. Poslanci 

návrhy prediskutovali. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Rozpočet na rok 2012, 2013 a 2014. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

  
7. Rôzne a diskusia. 

 
L. Stieranková – máme vypracované Protipovodňové plány obce (vypracoval p. 
Sýkora) je potrebné sa s nimi oboznámiť a schváliť ich v obecnom zastupiteľstve. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Protipovodňové plány obce Lipovany. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

             
            p. starosta – vyšla výzva na úpravu vodných tokov v obci v rámci 2. realizačného  
            projektu Programu revitalizácie krajiny. Pýtal sa na cenovú ponuku firmy Xanto. Po  
            vykonaní obhliadky časti potoka, ktorú by sme chceli upraviť nám predložili cenovú  
            ponuku vo výške 11.868 Eur. Nakoľko je to pre nás vysoká suma, nemôžeme  sa         
            prihlásiť do tohto projektu.   
 
            p. starosta – oslavy pre jubilantov. V tomto roku je ich 20. Poslanci sa dohodli na ter- 
            míne konania na 4. 12. 2011 o 14.00 hod.             
 

A. Marková – Mikuláš by mohol byť 10. 12. 2011 o 17.00 hod. vo veľkej sále KD v  
Lipovanoch. O celú akciu sa postará spolu s niektorými rodičmi. Balíčky pre deti si 
dajú rodičia.  
 
p. starosta – treba vypíliť stromy okolo altánku, lebo sú staré a počas búrky by sa 
mohli polámať a ohroziť zdravie a život občanov ako aj poškodiť altánok v obecnom 
parku. Bolo by treba dohodnúť s firmou PLENT Závada, ktorí majú na to techniku, 
aby ich odstránili.  
L. Stieranková – najprv treba vyžiadať povolenie od Obvodného úradu ŽP v Lučenci 
na ich vypílenie. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje vypílenie stromov okolo altánku po 
získaní povolenia zo ŽP. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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8.  Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 

 
9. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 28. 11. 2011 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                                2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       ....................................                                               ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie zo 7. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

25. 11. 2011 v Lipovanoch 

Uz. č. 7/2011 

 
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. 
 
 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 7. zasadnutia OZ. 
2. za overovateľov zápisnice Adrianu Markovú a Ondreja Stieranku . Za zostavovateľa 

uznesenia  Martina Stieranku. 
3. VZN na rok 2012. 
4. Úpravu rozpočtu na rok 2011. 
5. Rozpočet na rok 2012, 2013 a 2014. 
6. Protipovodňové plány obce Lipovany. 
7. Vypílenie stromov okolo altánku po získaní povolenia zo ŽP. 

 
 
Zostavil: M. Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 28. 11. 2011 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                               2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       ....................................                                              ................................. 
 

 
 
 


