
Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 28. 9. 2012 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, hlavná kontrolórka – Ildikó 
Mederiová, Martin Stieranka 
 
Neprítomný: Jozef Marko 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Výzva na prípravu čerpania eurofondov – prejednanie. 
                5) Príprava oslavy pre jubilantov.          
                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) Výzva na prípravu čerpania eurofondov - prejednanie.                 
                5) Príprava oslavy pre jubilantov.                            
                6) Rôzne a diskusia. 
.               7) Návrh na uznesenie. 
                8) Záver. 
             Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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

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

3. V minulom uznesení nebol bod „ukladá“ iba doporučuje. Tento bod nebol splnený, 
nakoľko listy vlastníctva od septikov nie sú hotové. 

          Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia  
            z minulého zasadnutia OZ. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

4. Starosta obce – aktuálne sú výzvy na zatepľovanie budov. 
P. Stieranka – sú tiež výzvy zo ŽP na vodovody, ČOV a kanalizácie. Je 
spolufinancovanie 5 %. Treba dať urobiť projekty a podať žiadosť do konca októbra. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie aktuálne výzvy z eurofondov. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Starosta obce – Príprava oslavy pre jubilantov – 13 osôb. Termín október, prípadne 
november. V rámci oslavy navrhol urobiť kolaudáciu OcÚ. Pozvať zopár ľudí. 
Celkovo by bolo asi 25 – 30 ľudí. Financovanie kolaudácie – sponzorsky. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh starostu obce na spojenie osláv 
jubilantov s kolaudáciou zrekonštruovaného OcÚ a termín konania osláv (október-
november). 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Rôzne a diskusia. 

 
Kontrolórka obce – navrhla zmeniť platenie preddavkov za elektriku z polročného na 
mesačné. 
Prečítala správu o výsledku následnej finančnej kontroly 3/2012. 
Navrhla, aby starostovi obce bol vystavený celoročný príkaz na jazdu v súvislosti 
s používaním slubobného auta.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu a pripomienky 
kontrolórky obce. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – futbal v Rapovciach – OZ v Lipovanoch je pripravené jednať na túto 
tému s obcou Rapovce. 
Tento rok musíme urobiť fyzickú inventúru obecného majetku. 
Za členov komisie určil: starosta obce 
                                        Martin Stieranka 
                                        Adriana Marková 
 
Inventarizáciu – inventúrne zoznamy pripraví Lýdia Stieranková. 
Termín vykonania inventúry – do konca novembra. 
Porovnanie skutočného stavu s dokladmi – do konca roka. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje termín konania inventúry a členov 
komisie. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – žiada zvýšiť limit na PHM v súvislosti s vybavovaním v Banskej 
Bystrici a tiež stravné na tieto dni. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje zvýšenie limitu PHM + stravné – 
Banská Bystrica. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – snaží sa získať pre obec nové služobné auto, nakoľko na starom sa 
vyskytujú stále častejšie poruchy. Musíme dávať veľa na opravy a údržbu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje získanie nového služobného auta pre 
obec Lipovany bezplatným prevodom. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
7.   Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 
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8.  Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 1. 10. 2012 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Martin Stieranka                                    2. overovateľ: Adriana Marková 
 
                       ....................................                                               ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie z 11. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

28. 9. 2012 v Lipovanoch 

Uz. č. 11/2012 

 
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. Aktuálne výzvy z eurofondov. 
3. Správu a pripomienky kontrolórky obce. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 

 
1. Program 11. riadneho zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Martina Stieranku a Adrianu  Markovú. Za zostavovateľa 

uznesenia  Ondreja Stieranku. 
3. Návrh starostu obce na spojenie osláv jubilantov s kolaudáciou zrekonštruovaného 

OcÚ a termín konania osláv (október-november). 
4. Termín konania inventúry a členov komisie. 
5. Zvýšenie limitu PHM + stravné – Banská Bystrica. 
6. Získanie nového služobného auta pre obec Lipovany bezplatným prevodom. 

 
 
Zostavil: Ondrej Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 1. 10. 2012 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Martin Stieranka                                2. overovateľ: Adriana Marková 
 
                       ....................................                                              ................................. 


