
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 26. 9. 2011 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Martin Stieranka, Adriana Marková, Jozef  Marko, Ondrej Stieranka, hlavná 
kontrolórka – Ildikó Mederiová 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie nových obecných smerníc.                 
                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) Schválenie nových obecných smerníc. 
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie. 
                7) Záver. 
 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice Martina 
            Stieranku a Jozefa Marka . Za zostavovateľa uznesenia  Adrianu Markovú. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia. 
Na minulom zasadnutí bol jeden bod „ukladá“ pripraviť nové obecné smernice. Tento 
bod bol splnený.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého 
zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
4. Starosta obce predložil návrh nových obecných smerníc: 

 
- Pracovný poriadok zamestnancov obce Lipovany – tento obecné zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie. 
- Zásady používania služobného motorového vozidla v podmienkach obce 

Lipovany – tieto po prečítaní obecné zastupiteľstvo schválilo. 
- Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre 

služobné a súkromné účely – túto po prečítaní obecné zastupiteľstvo schválilo. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie Pracovný poriadok zamestnancov 
obce Lipovany, schvaľuje Zásady používania služobného motorového vozidla 
v podmienkach obce Lipovany,  schvaľuje Zmluvu o poskytnutí motorového vozidla 
zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. Rôzne a diskusia 
 
     Na zasadnutie prišli občania: Ján Bariak, Mária Bariaková, Ružena Sojková, Iveta 
Sarvašová, Elena Magerová, Peter Ďuriš, Václava Ďurišová, ktorí predložili obecnému 
zastupiteľstvu a starostovi obce nasledovné požiadavky: 
 

- urobiť vysprávku cesty od J. Bariaka po E. Magerovú, 
- doložiť chýbajúcu rúru, aby sa nezosúval kraj cesty, 
- vyspádovať garády do rigolu vykopaného popri pozemku J. Bariaka, aby sa 

odviedla, ktorá vyviera pri pivnici p. O. Krupu, 
- vyvlastniť pozemky pod cestou k E. Magerovej, aby sa mohla urobiť jej 

rekonštrukcia, 
- odkloniť dopravu (vozenie materiálu na protipovodňové stavby) cez Agro 

družstvo,  
- nastaviť VO tak, aby svietilo ráno od 5.30 hod, pre občanov ktorí idú na 

autobus na 6. 
 
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva prisľúbili nápravu ihneď, čo sa týka: 

- nastavenia hodín VO od 5.30 hod,  
- odklonenia dopravy cez Agro družstvo, 
- založenia chýbajúcej rúry – dohodne starosta obce s Ekostavbou 

 
Čo sa týka vysprávky cesty – nemá význam liať smolu na pieskový podklad, bude potrebné 
urobiť tvrdší podklad  a tiež spevniť v mieste prekopania cesty jej kraje betónovými okrajmi, 
aby sa smola, ktorou sa bude robiť vysprávka nelámala. Vysprávku bude potrebné dohodnúť 
s RSC Lučenec s p. Maďarom. P. starosta požiada pracovníkov Ekostavby o vybudovanie 
betónových okrajov cesty, v tom mieste, kde bola prekopaná. 
 
Čo sa týka vyspádovania garádov, o tomto bude p. starosta jednať s p. Teplanom z Povodia 
horného Ipľa, ktorí momentálne pracujú na protipovodňových opatreniach v inej obci, 
nakoľko tieto práce musia byť dokončené do konca októbra 2011. 
 
P. starosta – pozemky pod cestou sa od SPF nedajú vyvlastniť len odkúpiť. Bude sa o tom 
informovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie pripomienky občanov ohľadne 
miestnej komunikácie, dopravy, VO a garádov okolo cesty k E. Magerovej. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
P. starosta – požiadal poslancov o návrh, ako nastaviť VO počas nasledujúceho obdobia. 
Poslanci s prihliadnutím na požiadavku občanov navrhli nastaviť VO ráno od 5.30 – do 6.00 
hod. a večer  od 19.30 – do 22.00 hod. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje nastavenie verejného osvetlenia ráno v čase 
od 5.30 – do 6.00 hod. a večer od 19.30 – do 22.00 hod. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
p. starosta – navrhol znížiť cenu piesku, ktorý ťažíme v našej pieskovej bani. Na porovnanie 
uviedol cenu Strehárskeho piesku, (ktorý má aj atest na stavebné účely) 8,55 € za m3. Cena za 
1 m3 nášho piesku bola doteraz 9,- €.  
Poslanci súhlasili so znížením ceny piesku z našej bane na 6,- až 6,50 € za m3. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje cenu stavebného piesku vo výške 6,50 € 
(prípadne 6,- €) za m3. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
P. starosta – informoval poslancov o tom, že obec dostala od BBSK 400,- Eur na 
multifunkčné ihrisko v obci Lipovany. 
 
Hlavná kontrolórka – p. Mederiová – prečítala správu o výsledku následnej finančnej kontroly 
č. 3/2011.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej 
kontroly, ktorú predložila kontrolórka obce p. Mederiová. 
Hlasovanie: za 4, 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 28. 9. 2011 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Martin Stieranka                                2. overovateľ: Jozef Marko 
 
                       ....................................                                               ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia OZ, konaného 
26. 9. 2011 v Lipovanoch 

Uz. č. 6/2011 
 
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. Pracovný poriadok zamestnancov obce Lipovany. 
3. Pripomienky občanov ohľadne miestnej komunikácie, dopravy, VO a garádov okolo 

cesty k E. Magerovej. 
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorú predložila kontrolórka obce p. 

Mederiová 
 
 
B)   S c h v a ľ u j e 

 
1. Program 6. zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Martina Stieranku a Jozefa Marka . Za zostavovateľa 

uznesenia  Adrianu Markovú. 
3. Zásady používania služobného motorového vozidla v podmienkach obce Lipovany. 
4. Zmluvu o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné 

a súkromné účely. 
5. Nastavenie verejného osvetlenia ráno v čase od 5.30 – do 6.00 hod. a večer od 19.30 – 

do 22.00 hod. 
6. Cenu stavebného piesku vo výške 6,50 € (prípadne 6,- €) za m3. 

 
 
Zostavila: A. Marková 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 28. 9. 2011 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Martin Stieranka                                2. overovateľ: Jozef Marko 
 
                       ....................................                                              ................................. 
 

 
 


