
Zápisnica z 14. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 10. 4. 2013 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Ing. Patrik Stieranka, Martin Stieranka 
Neprítomný:  Ondrej Stieranka - PN 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Prerokovanie zámeru – rekonštrukcia MŠ. 
                5) Schválenie platu starostu.         
                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: 

 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Prerokovanie zámeru – rekonštrukcia MŠ. 
                5) Schválenie platu starostu.          
                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: Adriana Marková a Ing. 
Patrik Stieranka. Uznesenie zostaví  Martin Stieranka. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice Adrianu  
            Markovú a Ing. Patrika Stieranku. . Za zostavovateľa uznesenia Martina Stieranku. 
            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. Prerokovanie zámeru – MŠ 
Starosta obce – rekonštrukcia by sa mala týkať prestavby na byty.  

- 70 % - z ministerstva regionálneho rozvoja 
- 30 % - z ministerstva hospodárstva 
- obec – bez spolufinancovania 

            Poslanci navrhli prizvať investorov na zasadnutie OZ, aby svoj zámer odprezentovali   
            poslancom OZ. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje odprezentovanie zámeru na OZ. 
          Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Schválenie platu starostu na rok 2013 
    Plat starostu vypočíta sa podľa zákona 374/1994 Z. z. o právnom postavení a platových po- 
    meroch starostov obcí a primátorov miest. Plat v národnom hospodárstve bol v roku 2012  
    vo výške 805,- Eur. Koeficient do 500 obyvateľov je 1,49-násobok. Obecné zastupiteľstvo 
    schválilo 5 % zvýšenie. Plat starostu bude 1260,- Eur. 
    Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plat starostu vo výške 1260,- Eur na rok  
    2013. 
    Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
    Podľa rovnakého zákona sa určuje aj plat obecnej kontrolórky. Jej plat bude v roku 2013 vo    
    výške 93,- Eur. 
    Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie plat obecnej kontrolórky na rok  
    2013 vo výške 93,- Eur. 
    Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
6. L. Stieranková – likvidačný protokol – inventúra v roku 2012. Spracovaný a predložený na   
    podpis. 
    SSE nám doručila nové zmluvy na podpis na odber elektrickej energie na roky 2014 – 2016   
    s novými sadzbami.  
    Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje dať urobiť analýzu SSE so starými   
    a s novými sadzbami za el. energiu na porovnanie. 
    Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.  
    Kontrolórka obce – prečítala ročnú správu o výsledku následných finančných kontrol 
    Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu obecnej kontrolórky   
    o výsledku následných finančných kontrol. 
    Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
    Starosta obce – požiadali sme o dotáciu zo ŽP vo výške 5000,- Eur. Chceli by sme ju  
    využiť na opravu strechy na garáži. 
    M. Stieranka – hľadať nového poskytovateľa internetového pripojenia. 
    Starosta obce – Deň obce – dátum konania 1. 6. 2013 
    Dopoludnia  - Deň detí 
    Po skončení – futbalový turnaj 
    Popoludní – Váľanie Mája so živou hudbou 
    Večer – zábava so živou hudbou 
    Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje dátum konania Dňa obce 1. 6. 2013. 
 
7.  Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 

 
8. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Zapísala: L. Stieranková 
V Lipovanoch 12. 4. 2013 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                                     2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 

        ....................................                                ........................................ 



Uznesenie zo 14. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

10. 4. 2013 v Lipovanoch 

Uz. č. 14/2013 

 
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. Plat obecnej kontrolórky na rok 2013 vo výške 93,- Eur. 
3. Správu obecnej kontrolórky o výsledku následných finančných kontrol. 

 
 
B)  S c h v a ľ u j e 

 
1. Program 14. zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Adrianu Markovú a Ing. Patrika Stieranku. . Za zostavovateľa 

uznesenia Martina Stieranku. 
3. Plat starostu vo výške 1260,- Eur na rok 2013. 
4. Dátum konania Dňa obce 1. 6. 2013. 

 
 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Odprezentovanie zámeru – rekonštrukcia MŠ v Lipovanoch na OZ. 
2. Dať urobiť analýzu SSE so starými a s novými sadzbami za el. energiu na porovnanie. 
 
 

Zostavil: M. Stieranka 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch 12. 4. 2013 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                                 2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                    ....................................                                   ................................. 
 

 
 

 


