
Zápisnica z 24. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 28. 11. 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) Schválenie návrhu VZN na rok 2015. 
.               5) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015. 
                6) Úprava rozpočtu na rok 2014. 
                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 návrhu VZN na rok 2015. 
                5) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015. 
                6) Úprava rozpočtu na rok 2014.             
                7) Rôzne a diskusia. 
.               8) Návrh na uznesenie. 
                9) 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 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. L. Stieranková – predložila návrhy VZN na rok 2015: 
č. 1 – O dani z nehnuteľností – je zmena v zákone, sadzba dane za lesné pozemky 
môže  byť najviac 2,5 %. Ostatné sadzby navrhla nezmeniť. 
č. 2 – O správnych poplatkoch – navrhuje nemeniť. 
č. 3 – O jednorazových peňažných a vecných dávkach – nemeniť 
č. 4 – O iných platbách – patrí sem vyhlasovanie MR – nemeniť. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje všetky štyri návrhy VZN na rok 2015. 

            Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Návrh rozpočtu na rok 2015. 
L. Stieranková – predložila a zdôvodnila návrh rozpočtu na rok 2015-2017, podľa 
jednotlivých položiek príjmových aj výdavkových. Návrh na rozpočet na rok 2016 
a 2017 je len orientačný. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015-2017 bez 
programovej štrukrúry . 
Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
6. Úprava rozpočtu na rok 2014. 

L. Stieranková – predložila návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014 z toho dôvodu, že 
v upravenom rozpočte majú byť uvedené všetky dotácie zo ŠR, ako aj z dôvodu 
nevyčerpania, prípadne prekročenia rozpočtu počas rok 2014. Poslanci návrh na 
úpravu podrobne prešli a pri nejasnostiach požiadali o vysvetlenie. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014. 
Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 

 
7. rôzne a diskusia 

Adriana Marková – oslavy Mikuláša pripraví Martina Kumštárová a Barbora 
Segečová, ktoré zvíťazili v školskej súťaži a ako odmenu dostali 200,00 Eur na 
zorganizovanie osláv Mikuláša v Obci Lipovany. Obec im prispeje ako po minulé 
roky 100,00 Eur na občerstvenie, kostýmy... Termín osláv je 6. 12. 2014.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch  schvaľuje usporiadanie osláv Mikuláša dňa 6. 
12. 2014 v Kultúrnom dome v Lipovanoch. 
Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Ondrej Stieranka -  upozorniť občanov, aby nenosili odpad pred obecný úrad. 
 
Adriana Marková – v pohostinstve je umiestnená vidoehra, ktorá hneď vydáva výhru. 
Podľa jej názoru ide o výherný hrací prístroj, za ktorý by sme mali dostať vyššiu daň 
ako za videohru. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce zistiť, či ide 
o videohru, alebo hrací prístroj. 
Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 
 
L. Stieranková – fyzická inventúra obecného majetku. Bola robená v roku 2012. 
 
Starosta obce – navrhol inventarizačnú komisiu v zložení:  
- Adriana Marková – predseda komisie 
- Lýdia Stieranková – členka komisie 
- Ondrej Stieranka – člen komisie 
- Milan Matuška – člen komisie 

 
            Inventúra bude vykonaná 13. 12. 2014 – 14. 12. 2014 s termínom k 31. 12. 2014. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje inventarizačnú komisiu a termín vy- 
            konania inventúry 13. až 14. 12. 2014. 
            Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržali sa 0. 
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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. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
1. overovateľ: Jozef  Marko                                     2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                       ........................................                                           ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie z 24. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

28. 11. 2014 v Lipovanoch 
Uz. č. 24/2014 

 
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. 
 

B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 24. riadneho zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Jozefa Marka  a Ing. Patrika Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Bc. Adrianu Markovú. 
3. VZN č. 1 O dani z nehnuteľností na rok 2015. 
4. VZN č. 2 O správnych poplatkoch na rok 2015. 
5. VZN č. 3 O jednorazových peňažných a vecných dávkach na rok 2015. 
6. VZN č. 4 O iných platbách na rok 2015. 
7. Návrh rozpočtu na rok 2015-2017 bez programovej štruktúry. 
8. Úpravu rozpočtu na rok 2014. 
9. Usporiadanie osláv Mikuláša dňa 6. 12. 2014 v Kultúrnom dome v Lipovanoch. 
10. Inventarizačnú komisiu a termín vykonania inventúry 13. až 14. 12. 2014. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Starostovi obce zistiť, či miestnom pohostinstve  ide o prevádzkovanie videohry, alebo 
hracieho prístroja. 

 
 
Zostavila: Bc. Adriana Marková 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  28. 11. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Jozef Marko                                  2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                     ....................................                                            ................................. 

 


