
Zápisnica z 16 riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 18. 6. 2013 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Martin Stieranka, Ing. Patrik Stieranka, Ildikó 
Mederiová – obecná kontrolórka 
Neprítomní:  Ondrej Stieranka – PN,  
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie záverečného účtu obce. 
                5) Vyhlásenie volieb HK obce Lipovany.     
                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) Schválenie záverečného účtu obce.     
                5) Vyhlásenie volieb HK obce Lipovany.                    
                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: Ing Patrik Stieranka a Jozef 
Marko. Uznesenie zostaví Adriana Marková. 

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

3. Kontrola uznesenia 
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. Kontrolórka obce – I. Mederiová – predložila stanovisko k záverečnému účtu. 

Dala návrh, aby OZ schválilo záverečný účet s pripomienkou na vykonanie auditu. 
Obecné  zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Záverečný účet obce Lipovany za rok 
2012.    
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.         
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce dať urobiť audit do 
najbližšieho zasadnutia. 

            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Voľby hlavného kontrolóra obce Lipovany 

 
 

            L. Stieranková – pripravila návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce     
            Lipovany. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného 
kontrolóra obce a určenie podmienok voľby. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Rôzne a diskusia 

Ing. P. Stieranka – informoval o možnosti vybudovania verejného vodovodu v obci. 
Potrebné je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorými sa zaoberá napr. p. Gruy. 
Následne by bolo treba apelovať na p. starostu z Mučína, aby vybudoval verejný 
vodovod cez obec Mučín, aby sme sa mohli následne napojiť. Kanalizácia by mohla 
byť riešená vlastnými čističkami pre domácnosti. 
O. Stieranka – navrhol možnosť vybudovania vodovodu, ktorý by čerpal vodu z 
miestneho zdroja, ktorý používa Agro družstvo Rapovce – hospodársky dvor 
Lipovany. Keďže sa jedná o potravinárstvo – produkcia mlieka, musí byť táto voda 
nezávadná. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie informáciu o možnosti 
vybudovania verejného vodovodu. 

            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            M. Stieranka – navrhol usporiadať futbalový turnaj 6. 7. 2013 pre 6 – 8 mužstiev. O                  
            občerstvenie sa postarajú poľovníci – dva kotle guláša a Henrich Payer – pohostinstvo. 
            Od obce by bolo treba 1 sud piva. 
            Starosta – navrhol pozvať futbalové mužstvo z Maďarska. 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie usporiadanie futbalového turnaja v obci    
            Lipovany. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.   

 
Ing. P. Stieranka – navrhol založiť v obci miestnu organizáciu Matice Slovenskej. 
Každý, kto by chcel byť jej členom, môže sa prihlásiť na obecnom úrade. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie návrh na založenie miestnej 
organizácie Matice Slovenskej v obci Lipovany. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.   
 
Starosta – informoval poslancov o podaní sťažnosti p. Rudolfa Mičudu na p. Janu 
Kišvinceovú. Spor sa týkal toho, že p. Kišvinceovej ušla krava na pozemok p. Mičudu 
a urobila mu škodu – množstvo jám o hĺbke 12 – 20 cm – na udržiavanom trávniku. P. 
Mičuda žiada pokosenie trávy v poškodenej časti záhrady a zavezenie jám. 
P. Kišvinceová s návrhom súhlasila. Termín: do 18. 7. 2013. 
V prípade nesplnenia, p. Mičuda bude spor riešiť súdnou cestou. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie sťažnosť p. Mičudu na susedu 
p. Kišvinceovú a návrh na jeho vyriešenie. 

            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.   
 
            Ing. P. Stieranka – navrhol sprísniť evidenciu dochádzky VPP, evidenciu náradia,  
            spotrebného materiálu a PHM. 
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            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce sprísnenie evidencie   
            dochádzky, náradia, PHM a spotrebného materiálu VPP.  
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.  

 
 

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 20. 6. 2013 
 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
1. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka                       2. overovateľ: Jozef Marko 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uznesenie z 16. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

18. 6. 2013 v Lipovanoch 

Uz. č. 16/2013 

 
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. Informáciu o možnosti vybudovania verejného vodovodu. 
3. Usporiadanie futbalového turnaja v obci Lipovany. 
4. Návrh na založenie miestnej organizácie Matice Slovenskej v obci Lipovany. 
5. Sťažnosť p. Mičudu na susedu p. Kišvinceovú a návrh na jeho vyriešenie. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 16. riadneho zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Ing. Patrik Stieranka  a  Jozef Marko.  Za zostavovateľa 

uznesenia A. Markovú. 
3. Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce a určenie podmienok voľby. 
4. Záverečný účet obce Lipovany za rok 2012 s pripomienkou na vykonanie auditu. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Starostovi obce dať urobiť audit do najbližšieho zasadnutia. 
2. Starostovi obce sprísnenie evidencie dochádzky, náradia, PHM a spotrebného 

materiálu VPP.  
 
 
 
Zostavila: Adriana Marková 
 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch 20. 6. 2013 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka                            2. overovateľ: Jozef Marko 
 
                       ....................................                                               ................................. 



 
 

 


