
Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 27. 6. 2012 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef  Marko, Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, hlavná 
kontrolórka – Ildikó Mederiová, Martin Stieranka 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Prejednanie sťažností O. Krupu.                
                5) Schválenie záverečného účtu za rok 2011.                          
                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: 
 

                1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Prejednanie sťažností O. Krupu.                 
                5) Schválenie záverečného účtu za rok 2011.                            
                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: Ondrej Stieranka a Jozef    
Marko. Uznesenie zostaví  Adriana Marková. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice Ondreja  
            Stieranku a Jozefa  Marka. Za zostavovateľa uznesenia  Adrianu Markovú. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

3. V minulom uznesení bol jeden bod „ukladá“ viesť evidenciu jázd. Tento bod bol 
splnený. 

          Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia  
            z minulého zasadnutia OZ. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

4. Prejednanie sťažností p. Rovňanovej na Janu Kišvinceovú ohľadne zapožičaného 
a nevráteného lisu na hrozno a na Róberta Hudeca ohľadne nevrátenia zapožičaných 
peňazí. 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo obrátiť sa v tejto veci na políciu a následne vymáhať 
veci prostredníctvom súdu. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie sťažnosti p. Márie 
Rovňanovej. 
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Prejednanie opakovanej sťažnosti O. Krupu. 
Podľa posledného prejednania tejto sťažnosti mali byť urobené nasledovné opatrenia: 
Vykopať rigol do potoka, aby stiahol vodu z pozemku p. Krupu – bolo splnené, 
Urobiť atesty na septiky – budú asi o 3 týždne, 
Zabezpečiť vyvážanie septikov  
Odstrániť slivky z pozemku p. Krupu – nebolo splnené 

 
     O. Krupa – septiky sa nevyvážajú, garád sa mal zahrnúť, 14 m z jeho pozemku bolo    

            zabratých na garád popri ceste, ktorú dala robiť starostka Šarovecká. 
           M. Magera – nesúhlasí s riešením navrhnutým na minulom zasadnutí. GP si dal vyho-  
           toviť a čaká na jeho dokončenie. Cesta je vybudovaná od 70-tych rokov, oprava sa  
           robila na starej ceste. Predtým boli na pozemku p. Krupu topole a tie mu nevadili. 
           O. Stieranka – nepamätá sa, že by sa cesta pri Magerovcoch robila počas starostovania  
            E. Šaroveckej. 
           R. Sojková – súhlasí s názorom M. Mageru. 
           O. Krupa – žiada odstrániť z jeho pozemku septiky aj slivky. 
           P. Stieranka – navrhol odkúpiť od p. Krupu časť cesty, ktorá zasahuje do jeho  
           pozemku.  
           M. Stieranka – LV budú hotové asi o 3 týždne, porovnajú sa parcely podľa mapy. 
 
           Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce zvolať zastupiteľstvo  
           o tri týždne, keď budú vyhotovené LV. 
           Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. P. Mederiová – hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce 
za rok 2011. Následne poslanci záverečný účet schválili. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontroló- 
ra k Záverečnému účtu obce Lipovany za rok 2011. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Záverečný účet obce Lipovany za rok 
2011. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

6. Rôzne 
Hlavná kontrolórka – prečítala plán činnosti na 2. polrok 2012 a záznam z vykonanej 
kontroly 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plán činnosti obecného kontrolóra na 
2. polrok 2012 a berie na vedomie záznam z vykonanej kontroly. 
 
Starosta obce – otvorenie obálok s cenovými ponukami na Rekonštrukciu Obecného 
úradu v Lipovanoch. 
 
Prišli tri ponuky: 
-    ACCORD   na sumu 13.020,60 EUR, 
- PRIMSTAV na sumu 13.464,00 EUR, 
- KOLEK na sumu 12.000,00 EUR. 

 
            Obecné zastupiteľstvo vybralo ponuku firmy KOLEK ako najvýhodnejšiu pre obec   
            Lipovany. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za dodávateľa prác na Rekonštrukcii  
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          Obecného úradu v Lipovanoch firmu KOLEK Lučenec. 
          Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
         Starosta obce  - obec sa má rozhodnúť, či bude ďalej prevádzkovať obecnú knižnicu,   
         alebo ju zruší. 
         Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje zrušenie Obecnej knižnice    
         v Lipovanoch.  
         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, ako aj za ich celoročnú prácu 
v obecnom zastupiteľstve a zasadnutie ukončil. 

 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 28. 6. 2012 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Ondrej Stieranka                                    2. overovateľ: Jozef Marko 
 
                       ....................................                                               ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uznesenie z 10. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

27. 6. 2012 v Lipovanoch 

Uz. č. 10/2012 

 
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. Sťažnosti p. Márie Rovňanovej. 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipovany za rok 2011. 
4. Záznam z vykonanej kontroly. 

 
 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 10. riadneho zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Ondreja Stieranku a Jozefa  Marka. Za zostavovateľa 

uznesenia  Adrianu Markovú. 
3. Záverečný účet obce Lipovany za rok 2011. 
4. Plán činnosti obecného kontrolóra na 2. polrok 2012. 
5. Za dodávateľa prác na Rekonštrukcii Obecného úradu v Lipovanoch firmu KOLEK 

Lučenec. 
6. Obecnej knižnice  v Lipovanoch.  

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Starostovi obce zvolať zastupiteľstvo o tri týždne, keď budú vyhotovené LV. 
 
 
 
Zostavila: Adriana Marková 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 28. 6. 2012 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Ondrej Stieranka                                2. overovateľ: Jozef Marko 
 
                       ....................................                                              ................................. 


