
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 2. 5. 2012 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef  Marko, Ondrej Stieranka, Patrik Stieranka, hlavná 
kontrolórka – Ildikó Mederiová 
 
Neprítomný: Martin Stieranka 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie platu starostu obce.                 
                5) Prijatie dotácie z Environmentálneho fondu – oplotenie cintorína. 
                6) Prijatie dotácie na individuálne potreby obce – Rekonštrukcia OcÚ.                 
                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) Schválenie platu starostu obce.                 
                5) Prijatie dotácie z Environmentálneho fondu – oplotenie cintorína. 
                6) Prijatie dotácie na individuálne potreby obce – Rekonštrukcia OcÚ.                 
                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: Patrik Stieranka a Adriana  
Marková. Uznesenie zostaví  Ondrej Stieranka. 

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

3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia. 
V minulom uznesení nebol žiadny bod „ukladá“ ani „doporučuje“.      

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

4. Schválenie platu starostu – 1.260,- Eur 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plat starostu obce vo výške 1.260,-Eur 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Starosta obce – Obec má schválenú dotáciu na oplotenie cintorína vo výške 3.500,- 

Eur. Spolufinancovanie je vo výške najmenej 175,- Eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie oznámenie o schválení dotácie 
na oplotenie cintorína vo výške 3.500,- Eur. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Starosta obce – Obec dostala dotáciu na individuálne potreby – Rekonštrukcie OcÚ 

a KD vo výške 10.000,- Eur.  
P. Stieranka – faktúru za projekty k Rekonštrukcii OcÚ, ktoré sme robili v roku 2010 
treba dať dobropisovať a vystaviť novú s novým dátumom. S prácami by sa malo 
začať v letných mesiacoch. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie oznámenie o pridelení dotácie 
na rekonštrukciu OcÚ a KD  vo výške 10.000,- Eur. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
 

7. Rôzne a diskusia 
 

Ildikó Mederiová – prečítala správu z kontroly daní a poplatkov z minulých rokov 
a ročnú správu z následných finančných kontrol. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu z kontroly daní   
            a poplatkov z minulých rokov a ročnú správu z následných finančných kontrol. 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Ildikó Mederiová – stále sa nevedie záznam o prevádzke  motorového vozidla. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch ukladá starostovi obce viesť záznam 
o prevádzke motorového vozidla na služobné auto. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

            O. Stieranka – treba zlepšiť pracovnú morálku aktivačných pracovníkov. 
            J. Marka – viesť knihu príchodov a odchodov, prácu im treba určiť na výkon. Zadeliť  
            prácu, ktorú majú v ten deň urobiť. 
 
            J. Marko – potok pri ich dome treba dať vyčistiť od trávy a nánosu. 
 
            P. Stieranka – Vyčistiť kruh okolo huntíka, zasiať trávu a starať sa o ňu. 
 

A. Marková – Deň obce dať na 26. 5. 2012  
Mária Kumštárová si zoberie na starosť detské súťaže, na občerstvenie, rekvizity 
a ceny pre deti bude mať 100,- Eur. 
J. Marko – budú sa variť 2 kotle guláša – bude sa predávať po 0,50 Eur za 1 porciu. 
Adriana Marková – bude mať na starosti VIP miestnosť vrátane občerstvenia. Variť sa 
budú údené kolená, zemiaky, kyslá kapusta. 
P. Stieranka – zabezpečí atrakcie pre deti s Dušanom Poliakom. 
Krčmu vonku bude mať Heno Payer 
Futbalový turnaj zohrajú štyri mužstvá: Lipovany, Tuhár, Veľká Ves a Horná Bába. 
Hudobný doprovod k Váľaniu Mája sa dohodne s ĽH Ďatelinka (podľa ich možností) 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie pripomienky poslancov 
a občanov na prácu aktivačných pracovníkov. 
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Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje termín akcie Deň obce na 26.5.2012 
a návrh programu a technického zabezpečenia tejto akcie. 
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, ako aj za ich celoročnú prácu 

v obecnom zastupiteľstve a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 4. 5. 2012 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Patrik Stieranka                                    2. overovateľ: Adriana Marková 
 
                       ....................................                                               ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie z 9. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

2. 5. 2012 v Lipovanoch 

Uz. č. 9/2012 

 
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 z kontroly daní a poplatkov z minulých rokov a ročnú správu z následných 

finančných kontrol, 
3. oznámenie o schválení dotácie na oplotenie cintorína vo výške 3.500,- Eur. 
4. oznámenie o pridelení dotácie na rekonštrukciu OcÚ a KD  vo výške 10.000,- Eur. 
5. pripomienky poslancov a občanov na prácu aktivačných pracovníkov. 

 

B)  S c h v a ľ u j e 
 

1.  Program 9. zasadnutia OZ. 
2. za overovateľov zápisnice Patrika Stieranku a Adrianu Markovú. Za zostavovateľa 

uznesenia  Ondreja Stieranku 
3. plat starostu obce vo výške 1.260,-Eur 
4. termín akcie Deň obce na 26.5.2012 a návrh programu a technického zabezpečenia 

tejto akcie. 
 
C) U k l a d á 

 
1. starostovi obce viesť záznam o prevádzke motorového vozidla na služobné auto. 

 
 
 
Zostavil: O. Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 4. 5. 2011 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Patrik Stieranka                                2. overovateľ: Adriana Marková 
 
                       ....................................                                              ................................. 
 
 
 
 
 


