
Zápisnica z 19 riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 12. 12. 2013 v Lipovanoch 
 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Martin Stieranka, Ondrej Stieranka. 
Neprítomní:  Ing. Patrik Stieranka , Ildikó Mederiová-kontrolórka obce  
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie VZN na rok 2014. 
                5) Schválenie rozpočtu na rok 2014 – 2016. 
                6) Úprava rozpočtu na rok 2013.                 
                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: 

 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Schválenie VZN na rok 2014. 
                5) Schválenie rozpočtu na rok 2014 – 2016. 
                6) Úprava rozpočtu na rok 2013.                 
                7) Rôzne a diskusia. 
.               8) Návrh na uznesenie. 
                9) Záver. 
               Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 

1. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí a odsúhlasení: Adriana Marková a Martin 
Stieranka. Uznesenie zostaví Jozef Marko. 

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

2. V minulom uznesení nebol žiadny bod „ukladá“ ani „doporučuje“. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenie z minulého 
zasadnutia OZ.  
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

3. VZN č. 1 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 
a DSO,  VZN č. 2   o správnych poplatkoch, VZN č. 3  o poskytovaní jednorazových  
peňažných a vecných dávok,  VZN č. 4  o iných platbách, všetky na rok 2014, boli 
vyvesené na obecnej úradnej tabuli od 27. 11. 2013. Neboli k nim podané žiadne 
pripomienky. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN č, 1, 2, 3 a 4 na rok 2014. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

4. Rozpočet na rok 2014 – 2016 
             Kontrolórka obce – prečítala svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014 – 2016. 
             Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 je navrhnutý bez programovej štruktúry. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje rozpočet na rok 2014, 2015 a 2016. 
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Lýdia Stieranková – predložila návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013, nakoľko bolo 
potrebné dať do rozpočtu aj dotácie zo štátneho rozpočtu a tiež upraviť niektoré 
položky, ktoré sa nečerpali, prípadne ich bolo potrebné navýšiť. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2013. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Rôzne a diskusia 

Starosta obce – predložil návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok na území obce Lipovany.  
Náhradné zásobovanie vodou a zneškodňovanie obsahu žúmp by zabezpečovala 
VEOLIA Lučenec. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN č. 5 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Lipovany. 

            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 

Starosta obce  - predložil návrh na Vnútorný predpis upravujúci postup obce Lipovany 
pri zadávaní zákaziek. Po jeho prečítaní ho poslanci OZ schválili. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje Vnútorný predpis upravujúci postup 
obce Lipovany pri zadávaní zákaziek. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – upozornil tiež na potrebu prijatia „Projektu na ochranu osobných 
údajov“. K tomuto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa neoprávnená osoba nedostala 
k obecným spisom  - uzamykateľná skriňa, stolíky v kanceláriách ap.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie, potrebu prijatia „Projektu na 
ochranu osobných údajov“. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Starosta obce – z Okresného úradu v Banskej Bystrici sme dostali upozornenie 
ohľadne neriešenia problému podmáčania pozemku odpadom zo septikov susedov.  
Starosta obce oslovil Stavebný úrad v Lučenci a požiadal ho o vyjadrenie 
k predmetnej veci. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie upozornenie ohľadne Ondreja 
Krupu a jeho sťažnosti na neriešenie problému podmáčania pozemku odpadom zo 
septikov. 

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  13. 12. 2013 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 1. overovateľ: Adriana Marková                           2. overovateľ: Martin Stieranka 
 

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



 
Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

12. 12. 2013 v Lipovanoch 

Uz. č. 19/2013 

 
 
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. Potrebu prijatia „Projektu na ochranu osobných údajov“. 
3. Upozornenie ohľadne Ondreja Krupu a jeho sťažnosti na neriešenie problému 

podmáčania pozemku odpadom zo septikov. 
 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 19. zasadnutia OZ 
2. Overovateľov zápisnice Adrianu  Markovú  a Martina Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Jozefa Marka. 
3. VZN č, 1, 2, 3 a 4 na rok 2014. 
4. Rozpočet na rok 2014, 2015 a 2016, ktorý bude bezprogramový. 
5. Úpravu rozpočtu na rok 2013. 
6. VZN č. 5 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na 
území obce Lipovany. 

7. Vnútorný predpis upravujúci postup obce Lipovany pri zadávaní zákaziek. 
 
 
Zostavil: Jozef Marko 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  13. 12. 2013 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                           2. overovateľ: Martin Stieranka 
 
                     ....................................                                            ................................. 


