
Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 28. 11. 2012 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Ing. Patrik Stieranka, hlavná kontrolórka – Ildikó 
Mederiová, Martin Stieranka 
 
Neprítomný:  Ondrej Stieranka 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Návrh na VZN na rok 2013. 
                5) Úprava rozpočtu na rok 2012. 
                6) Návrh na rozpočet na rok 2013.          
                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: 
 

                1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Návrh na VZN na rok 2013.                 
                5) Úprava rozpočtu na rok 2012. 
                6) Návrh na rozpočet na rok 2013.                            
                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: Martin Stieranka a Ing. 
Patrik Stieranka. Uznesenie zostaví  Adriana Marková. 

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

3. V minulom uznesení nebol bod „ukladá“. 
          Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulé-  
            ho zasadnutia OZ. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

4. L. Stieranková predložila na schválenie návrh VZN na rok 2013: 
 

- VZN o dani z nehnuteľností – zmena v sadzbe dane za stavby slúžiace 
energetike a stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť, zníženie z 2,- € na 1,- €. 
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- VZN o správnych poplatkoch – zmeny v zákone o správnych poplatkoch. 

Sadzby boli upravené v súlade s týmto zákonom. 
- VZN o jednorazových peňažných a vecných dávkach – nezmenené. 
- VZN o iných platbách – nezmenené. 

 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrhy VZN (všetky predložené) na               
            rok 2013. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

5. Úprava rozpočtu na rok 2012. 
L. Stieranková – prečítala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012. Zmeny sa týkali 
zaradenia financií do rozpočtu v príjmovej časti – všetky dotácie a transfery, príjmy, 
ktoré sme nepredpokladali, niektoré sumy upravené podľa skutočných príjmov v roku 
2012. 
Podobne vo výdavkovej časti, použitie dotácií a transferov, úprava výšky niektorých 
položiek podľa skutočnosti. 
 
V súvislosti s úpravou rozpočtu navrhla odmenu pre starostu obce vo výške 300,- Eur 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje odmenu pre starostu obce vo výške 
300,- Eur. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Navrhla tiež odmenu pre obecnú kontrolórku vo výške 100,- Eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje odmenu pre kontrolórku obce vo 
výške 100,- Eur. 

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

6. Návrh na rozpočet na rok 2013 
 

L. Stieranková – prečítala návrh na rozpočet na rok 2013. Keďže malé obce nesmú 
prekročiť rozpočet predchádzajúceho roka, nemáme možnosť na nejaké veľké zmeny 
v rozpočte na rok 2013. 

 
            P. Stieranka – predniesol návrh p. Milana Spodniaka – poslanca VÚC a starostu obce             
            Ratka na zapojenie obce Lipovany spolu s ďalšími 6 – 7 obcami do spoločnej akcie  
            v letných mesiacoch (Váľanie Mája, deň obce a pod.). Jedná sa o to, že akcie by boli           
            usporiadané postupne v každej z obcí s prispením ostatných obcí po 200,- Eur na   
            jednu akciu. Tak by bolo viac financií na usporiadanie akcií na vyššej úrovni. Po    
            prehodnotení rozpočtu s prihliadnutím na návrh p. Ing. Stieranku bol rozpočet prehod-                         
            notený a následne schválený. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2013 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

7. Rôzne a diskusia 
A. Marková – Mikuláš, 8. 12. 2012 o 16.00 hod., malá sála. 
Občerstvenie: čaj, chlebíčky, zákusky. Balíčky si dajú rodičia. 
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 L. Stieranková – Tento rok máme 31 detí vo veku od 0 – do 13 rokov. Schválený 
rozpočet na túto akciu je 100,- Eur. 
 
Kontrolórka obce – pripomenula príkaz na jazdu – ročný pre p. starostu. 
 
P. Stieranka – chce vedieť, aká bola úspora el. energie za VO po rekonštrukcii. 
Kontrolórka zistí a bude informovať na budúcom zasadnutí. 
 
P. Stieranka – navrhol umiestnenie tabule pred obcou Lipovany o nosnosti mostov 
a miestnych komunikácií v obci Lipovany. 
P. Stieranka – návrh na výrub všetkých stromov v obecnom parku, aby sa mohlo 
vybudovať detské ihrisko podľa projektu. 
Poslanci sa zhodli na tom, že stromy dajú odstrániť firme, ktorá potom odkúpi. Stromy 
treba spíliť tesne nad zemou a terén vyrovnať navozením zeminy. 
Starosta obce – obstará povolenie na výrub. 
 
Kontrolórka obce – prečítala správu o výsledku kontroly a predložila záznam 
o výsledku kontroly. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu obecnej kontrolórky 
o výsledku kontroly a záznam o výsledku kontroly. 

            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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 30. 11. 2012 
 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 
1. overovateľ: Martin Stieranka                                    2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                       ....................................                                               ........................................ 
 
 
 



 
Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

28. 11. 2012 v Lipovanoch 

Uz. č. 12/2012 

 
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. Správu obecnej kontrolórky o výsledku kontroly a záznam o výsledku kontroly. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 

 
1. Program 12. zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Martina Stieranku a Ing. Patrika Stieranku. . Za zostavovateľa 

uznesenia Adrianu  Markovú. 
3. Návrhy VZN na rok 2013:  

- č. 1 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- č. 2 o správnych poplatkoch 
- č. 3 o jednorazových peňažných a vecných dávkach 
- č. 4 o iných platbách 

4. odmenu pre starostu obce vo výške 300,- Eur. 
5. odmenu pre kontrolórku obce vo výške 100,- Eur. 
6. úpravu rozpočtu na rok 2012. 
7. návrh rozpočtu na rok 2013. 

 
 
Zostavil: A. Marková 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 30. 11. 2012 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Martin Stieranka                                2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                       ....................................                                              ................................. 
 
 
 

 


