
Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 27. 11. 2013 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Martin Stieranka, Ondrej Stieranka, Ing. Patrik 
Stieranka , Ildikó Mederiová-kontrolórka obce  
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Návrh VZN na rok 2014. 
                5) Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016.                               
                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) Návrh VZN na rok 2014. 
                5) Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016.                            
                6) Rôzne a diskusia. 
.               7) Návrh na uznesenie. 
                8) Záver. 
               Hlasovanie: za  5, proti 0, zdržali sa 0. 

2. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Jozef Marko a Ondrej 
Stieranka. Uznesenie zostaví Ing. Patrik Stieranka. 

            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje za overovateľov zápisnice Jozefa   
            Marka  a Ondreja Stieranku.  Za zostavovateľa uznesenia Ing. Patrika Stieranku. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0.          

3. Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ 
Starosta obce – PHSR – firmy boli oslovené a predložili cenové ponuky. 
Starosta obce – Agro družstvo nesúhlasí so skladovaním pneumatík vo svojom areáli. 
Starosta obce – vymáhanie daní – boli rozoslané výzvy na zaplatenie 
Starosta obce – kamerový systém – je potrebná dotácia, z vlastných prostriedkov by 
nebolo možné ho zakúpiť pre vysoké ceny. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenia z minulého 
zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

4. Lýdia Stieranková – predložila návrhy VZN na rok 2014 a navrhla nechať ich bezo 
zmeny oproti minulému roku. Jedná sa o VZN o dani z nehnuteľností, miestnych 
daniach..., o správnych poplatkoch, o iných platbách a o jednorazových peňažných 
a vecných dávkach 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh na VZN 1 – 4 na rok 2014. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
5. Lýdia Stieranková – predložila návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 bez programovej 

štruktúry. 
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            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

6. Rôzne a diskusia 
Starosta obce – cenové ponuky na vypracovanie PHSR na ďalšie obdobie – poslanci 
vybrali Ing. Balážovú, ktorá nám robila aj pôvodný PHSR. Ponúkla nižšiu cenu. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje, aby bola Ing. Balážová poverená 
zostavením PHSR pre obec Lipovany  na obdobie 2014 – 2020. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

              
            Starosta obce – máme predložiť návrh občanov – kandidátov navrhovaných na  
            prísediacich súdu . Návrhy predložiť na budúcom zasadnutí. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie žiadosť o predloženie zo- 
            znamu  kandidátov  navrhovaných na prísediacich súdu. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            Ing. Patrik Stieranka – Ing. Balážová zaslala s cenovou ponukou aj dotazníky pre   
            občanov a podnikateľov v obci, ktoré budú použité pre potreby zostavenia PHSR. 
            Poslanci si ich rozdelia a dajú občanom vyplniť do pondelka 2. 12. 2013. 
 
            Adriana Marková – Mikuláš – 7. 12. 2013 o 17.00 hod. Občerstvenie zabezpečíme  
            z  obecných prostriedkov, balíčky si dajú rodičia, stromček zabezpečí starosta obce. 
 

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  28. 11. 2013 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 
 1. overovateľ: Jozef  Marko                          2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                     ....................................                                     ................................. 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie z 18. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

27. 11. 2013 v Lipovanoch 

Uz. č. 18/2013 

 
 
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 predloženie zoznamu  kandidátov  navrhovaných na prísediacich súdu. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 18. zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Jozefa  Marka  a Ondreja Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Ing. Patrika Stieranku. 
3. Návrh na VZN 1 – 4 na rok 2014. 
4. Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 bez programovej štruktúry. 
5. Aby bola Ing. Balážová poverená zostavením PHSR pre obec Lipovany  na obdobie 

2014 – 2020. 
 

 
Zostavil: Ing. Patrik Stieranka 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  28. 11. 2013 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 1. overovateľ: Jozef  Marko                          2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                     ....................................                                     ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


