Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch
konaného 6. 5. 2011 v Lipovanoch
Prítomní: Ing. Patrik Stieranka, Martin Stieranka, Adriana Marková
Neprítomní: Jozef Marko, Ondrej Stieranka
Program: 1) Otvorenie.
2) Návrh overovateľov zápisnice.
3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ.
4) Deň obce.
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) Deň obce.
5) Rôzne a diskusia.
.
6) Návrh na uznesenie.
7) Záver.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Ing. Patrik Stieranka
a Adriana Marková. Uznesenie zostaví Martin Stieranka.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice
Ing. Patrika Stieranku a Adrianu Markovú. Za zostavovateľa uznesenia Martina
Stieranku.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.
3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia.
Nebol žiadny bod „ukaldá“ ani „doporučuje“.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého
zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.
4. Deň obce
Starosta obce – Termín Dňa obce je 28. 5. 2011.
Poslanci rozdelili úlohy nasledovne:
- Mária Kumštárová – deň detí (zabezpečenie detských súťaží, nákup občerstvenia,
rekvizít a cien pre deti) – 100,- Eur
- Jozef Marko – 2 kotly guláša (zelenina a zemiaky sponzorsky)
- Adriana Marková – miestnosť a občerstvenie pre VIP hostí
- Henrich Payer – stánky s občerstvením
- Ondrej Stieranka – súťaže pre dospelých (hod váľkom, hod vidlami)
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Ing. P. Stieranka – objednal zoskok padákom
Futbalový turnaj – 4 mužstvá (ceny máme)
P. starosta – hudba k Máju – p. Kanda s harmonikou + detský súbor
P. starosta a Ing. P. Stieranka – oslovia sponzorov (financie alebo napr. zelenina,
voda, víno, aparatúra na diskotéku ap.)
- Mládež – diskotéka v kultúrnom dome
- Ing. P. Stieranka – treba osloviť p. Bělkovú, aby urobila kynologickú prezentáciu
(psy).
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje termín Dňa obce 28. 5. 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch ukladá jednotlivým poslancom zabezpečenie
pridelených úloh pri príprave a priebehu Dňa obce.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.
5. Rôzne a diskusia
Ing. Stieranka - Informoval o možnosti zriadenia neziskovej organizácie, občianskeho
združenia za účelom nákupu a prenajímania technológie na čistenie úžitkovej resp. pitnej vody a tiež technológie na čistenie odpadovej vody. Nezisková organizácia by
združovala záujemcov o tieto technológie. Financie na zakúpenie by boli z 95 %
hradené z eurofondov a zvyšných 5 % by si hradil každý člen neziskovej organizácie.
Po zakúpení zariadení by nezisková organizácia vyhotovila s každým členom nájomné
zmluvy a zaoberala by sa spravovaním prenajatých zariadení. Každý člen by si platil
mesačné poplatky (podobné ako sa platí pri verejných vodovodoch – vodné a stočné)
Táto možnosť by v našej obci nahradila verejný vodovod tj. nezávadnú pitnú vodu
a tiež by bola vyriešená kanalizácia, lebo upravená odpadová voda by mohla tiecť do
potoka.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie informáciu Ing. P. Stieranku
o možnosti riešenia pitnej vody a kanalizácie v obci Lipovany.
Hlasovanie: za 3. 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 10. 5. 2011

Milan Matuška
Starosta obce

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

2. overovateľ: Adriana Marková
.................................

Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia OZ, konaného
6. 5. 2011 v Lipovanoch
Uz. č. 4/2011
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. Informáciu Ing. P. Stieranku o možnosti riešenia pitnej vody a kanalizácie v obci
Lipovany.
B) S c h v a ľ u j e
1. Program 4. zasadnutia OZ
2. Overovateľov zápisnice Ing. Patrika Stieranku a Adrianu Markovú. Za zostavovateľa
uznesenia Martina Stieranku.
3. Termín Dňa obce 28. 5. 2011.

C) U k l a d á
1. Jednotlivým poslancom zabezpečenie pridelených úloh pri príprave a priebehu Dňa
obce.

Zostavil: Martin Stieranka
Zapísala: Lýdia Stieranková
V Lipovanoch 10. 5. 2011

Milan Matuška
Starosta obce

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

2. overovateľ: Adriana Marková
..............................

