
Zápisnica z 23. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 10. 10. 2014 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Ondrej Stieranka, Ing. Patrik  Stieranka 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Návrh overovateľov zápisnice. 
                3) Kontrola uznesenia z minulého zasadnutia OZ. 
                4) Príprava osláv pre jubilantov. 
.               5) Výber lokality pre zberný dvor. 
                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) Príprava osláv pre jubilantov. 
                5) Výber lokality pre zberný dvor.             
                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: Jozef  Marko a Ing. Patrik 
Stieranka. Uznesenie zostaví Bc. Adriana Marková. 

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

3. Na minulom zasadnutí boli dva body „doporučuje“. Obidva boli splnené. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenie z minulého    
            zasadnutia OZ.  
            Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa. 
 

4. Starosta obce – oslavy pre jubilantov, robia sa skoro vždy v októbri . Navrhol termín 
25. 10. 2014 o 15.00 hod. Hudba – Bc. Štefan Bariak, strava – objednať, drobné 
darčeky + kvety. Toho roku máme 12 jubilantov. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje usporiadanie osláv pre jubilantov dňa 
25. 10. 2014 so začiatkom o 15.00 hod. 

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

5. Ing. Patrik Stieranka – máme vybrať lokalitu pre zberný dvor. Navrhovali najprv 
miesto pri hnojisku, tento pozemok patrí p. Chrapkovi, je to lesný pozemok, ktorý by 
musel byť pretransformovaný na stavebný pozemok, čo by bolo ťažké.  
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J. Marko navrhol lokalitu pri močidlách. Treba zistiť vlastníkov. 
Ing. . Stieranka – potrebný je aj Program odpadového hospodárstva. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch poveruje Ing. Patrika Stieranku zabezpečením 
vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre Obec Lipovany. 

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

6. Rôzne a diskusia 
L. Stieranková – musíme schváliť VZN o vylepovaní plagátov na Komunálne voľby 
2014. Poslanci navrhli dvere obecnej garáže. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh VZN o vylepovaní plagátov na 
Komunálne voľby 2014. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
L. Stieranková – predložila správu audítorky, ktorá robila audit za rok 2012. Po 
zaplatení faktúry, požiadame aj o audit za rok 2013.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu audítorky o audite za 
rok 2012. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
L. Stieranková – predložila správu o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorú 
vypracovala kontrolórka p. Mederiová. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu obecnej kontrolórky 
o výsledku následnej finančnej kontroly. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Emília Kučerová – tvrdí, že jej bola počas ROEPu  odobratá záhrada vedľa miestnej 
komunikácie a napísaná na LV Obce Lipovany. Žiada vysvetlenie a vrátenie pôdy. 
Ing. Patrik Stieranka – doniesol geometrické plány tejto oblasti s vyznačením časti, 
ktorú vlastní p. Kučerová, vyznačením potoka a vyznačením miestnej komunikácie. 
Vysvetlil p. Kučerovej, že parcela, ktorú označuje za svoje vlastníctvo jej nikdy 
nepatrila, teda jej nemohla byť odobratá. Ani podľa geometrického plánu, ktorý 
predložila pani Kučerová (tento nebol vyhotovený na meno pani Kučerovej, ale je to 
geometrický plán vyhotovený na pani Annu Kubincovú, od ktorej pani Kučerová 
kúpila údajne všetky parcely uvedené na tomto geometrickom pláne. Kúpno-predajnú 
zmluvu ani list vlastníctva však nepredložila.) nemožno určiť, že by predmetnú 
parcelu kúpila od p. Kubincovej. 

 
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  14. 10. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
1. overovateľ: Jozef  Marko                                     2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 

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



Uznesenie z 23. riadneho zasadnutia OZ, konaného 
10. 10. 2014 v Lipovanoch 

Uz. č. 23/2014 
 
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. Správu audítorky o audite za rok 2012. 
3. Správu obecnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 23. riadneho zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Jozefa Marka  a Ing. Patrika Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Bc. Adrianu Markovú. 
3. Usporiadanie osláv pre jubilantov dňa 25. 10. 2014 so začiatkom o 15.00 hod. 
4. Návrh VZN o vylepovaní plagátov na Komunálne voľby 2014. 

 
C)  P o v e r u j e 
 

1. Ing. Patrika Stieranku zabezpečením vypracovania Programu odpadového 
hospodárstva pre Obec Lipovany. 

 
 

Zostavila: Bc. Adriana Marková 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  14. 10. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Jozef Marko                                  2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                     ....................................                                            ................................. 


