
Zápisnica zo 17 riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 1. 10. 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) Prejednanie PHSR na roky 2014 - 2020.                 
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie. 
                7) 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) Prejednanie PHSR na roky 2014 - 2020.                                       
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie. 
                7) Záver. 
                Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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

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

3. Kontrola uznesenia 
V minulom uznesení bol bod doporučuje starostovi obce urobiť audit do najbližšieho 
zasadnutia. Audit bude urobený do konca októbra. 

            doporučuje starostovi obce sprísniť evidenciu dochádzky, PHM, náradia a spotrebného    
            materiálu pre VPP. Bod bol splnený. 

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

 
4. PHSR na odbobie rokov 2014 – 2020 

Starosta obce – jednal s p. Borošom, firma BOVAP sa zaoberá aj vyhotovením PHSR 
pre obce. O cene zatiaľ nehovorili. 
Ing. P. Stieranka – návrh – E. Balážová. Robili prechádzajúce PHSR, poznajú situáciu 
obce, stačilo by pôvodné PHSR pozmeniť a zapracovať naše požiadavky na ďalšie 
obdobie. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce osloviť obidve 
firmy, vyžiadať cenovú ponuku a rozsah prác. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
5. Rôzne a diskusia 

Starosta obce – VZN na vylepovanie plagátov na voľby – miesto určené – dvere na 
obecnej garáži. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN o vyhradení miesta na 
vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane vo voľbách do 
samosprávnych krajov. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – jubilanti – oslavy urobiť v októbri. 
Dohodnutý termín 26. 10. 2013 o 16.00 hod. – občerstvenie, víno, zákusky, večera, 
Program – osloviť zo Starej Haliče – 2 – 3 osoby  
Starosta obce – chce urobiť aj uvítanie detí do života, nakoľko v poslednej dobe ich 
bolo viac. Jedná sa o 8 detí. Občerstvenie – Chlebíčky, zákusky, kvet pre matku, 
prípitok, malý darček pre dieťa + sladkosť a pamätný list pre každé dieťa. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje usporiadanie osláv pre jubilantov 
a uvítanie detí do života. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
J. Marko – určiť zberné miesto na staré pneumatiky. Návrh – parkovisko pred Agro 
družstvom Rapovce – hospodársky dvor Lipovany. Dohodnúť s predsedom družstva. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie žiadosť o určenie zberného 
miesta na pneumatiky, zároveň doporučuje starostovi obce jednať s predsedom 
družstva o povolenie – parkovisko pred Agro družstvom Lipovany. 
 
Kontrolórka obce – Mederiová – návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 a 2/2013. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie návrh plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2013 a správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 
a 2/2013. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Ing. P. Stieranka – Je plánovaná Južná turistická magistrála Novohradu. V rámci nej 
by sme chceli spraviť cyklotrasu k pieskovcom aj ku skamenelému stromu. Približnú 
lokalitu stromu vieme, treba ho urýchlene nájsť a odkryť, nakoľko je pod nánosmi 
zeme a lístia. Následne sa okolo neho vybuduje nejaký prístrešok, tabuľa ap.  
 
Ing. P. Stieranka – centrum obce – osadiť vytrhané tyčky, opraviť reťaz medzi nimi, 
natrieť ich a mapu regiónu premiestniť zo zastávky na nejaký nový stojan. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce nájsť skamenelý 
strom a opraviť oplotenie v centre obce. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Adriana Marková – znovu upozornila na sprísnenie dochádzky a dodržiavanie 
pracovnej doby VPP.  
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce sprísniť evidenciu 
dochádzky a dodržiavanie pracovnej doby VPP. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
J. Marko – opýtal sa, ako stojíme s vyberaním miestnych daní. 
 
L. Stieranková – máme občanov, ktorí majú dane vyplatené celé, ďalší začali splácať 
po častiach. Tam vidíme aspoň snahu o vyrovnanie dlhu. Máme však aj občanov, ktorí 
majú nevyplatené dane nielen za tento rok, ale aj za minulý rok, prípadne ojedinele za 
viac rokov. Mená sme zatiaľ nezverejňovali. Termín na úplné vyplatenie daní je do 
konca októbra kalendárneho roka. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie informáciu o nedoplatkoch na 
miestnych daniach a zároveň doporučuje pristúpiť k vymáhaniu daní exekučne od 
tých občanov, ktorí nemajú zaplatené dane za dva a viac rokov. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
M. Stieranka – návrh na zriadenie kamerového systému v obci hlavne na vstup do 
obce, prípadne na iné miesta podľa dohody a finančných možností. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce zistiť podrobnosti 
o inštalovaní kamerového systému do obce. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

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

 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch  4. 10. 2013 
 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
1. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka                       2. overovateľ: Martin Stieranka 
 

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

 

 



Uznesenie zo 17. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

1. 10. 2013 v Lipovanoch 

Uz. č. 17/2013 

 
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. Žiadosť o určenie zberného miesta na pneumatiky. 
3. návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 a správu o výsledku následnej   

            finančnej kontroly č. 1 a 2/2013. 
4. informáciu o nedoplatkoch na miestnych daniach. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 17. zasadnutie OZ v Lipovanoch 
2. Overovateľov zápisnice Ing. Patrika Stieranku a Martina Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Adrianu Markovú. 
3. Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
4. VZN o vyhradení miesta na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 

vo voľbách do samosprávnych krajov. 
5. Usporiadanie osláv pre jubilantov a uvítanie detí do života. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Starostovi obce osloviť obidve firmy, vyžiadať cenovú ponuku a rozsah prác. 
2. Starostovi obce jednať s predsedom družstva o povolenie – parkovisko pred Agro 

družstvom Lipovany. 
3. Starostovi obce jednať s predsedom družstva o povolenie – parkovisko pred Agro 

družstvom Lipovany. 
4. Starostovi obce sprísniť evidenciu dochádzky a dodržiavanie pracovnej doby VPP. 
5. Pristúpiť k vymáhaniu daní exekučne od tých občanov, ktorí nemajú zaplatené dane za 

dva a viac rokov. 
6. Starostovi obce zistiť podrobnosti o inštalovaní kamerového systému do obce. 
 

Zostavila: Adriana Marková 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  4. 10. 2013 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka                            2. overovateľ: Martin Stieranka 
 
                       ....................................                                               ................................ 



 
 


