
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 4. 4. 2014 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) Schválenie platu starostu.                
                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) Schválenie platu starostu.               
                5) Rôzne a diskusia. 
.               6) Návrh na uznesenie. 
                7) Záver. 
            Hlasovanie: za  5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

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

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

3. V minulom uznesení nebol žiadny bod „ukladá“ ani „doporučuje“. 
      Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie kontrolu uznesenie z minulého    

            zasadnutia OZ.  
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa. 
 

4. Plat starostu – 5 %  navýšenie základného platu (odvodené od platu v národnom 
hospodárstve, prepočítanie koeficientom 1,49 – pre obce do 500 obyvateľov). Plat 
starostu sa schvaľuje vo výške 1289,40 EUR. 

 
5. Rôzne a diskusia 

P. Stieranka – detské ihrisko – svojpomocne – Milan Fačka. Treba vybrať 
z ponúknutých možností tie, ktoré nám budú vyhovovať. Poslanci vybrali možnosť č. 
1, 2 a 4 (dvakrát). 
 
L. Stieranková – nakoľko v rozpočte neboli plánované prostriedky na detské ihrisko, 
treba upraviť rozpočet. Treba tiež upraviť rozpočet o dotácie, ktoré sme dostali na 
Voľby Prezidenta ... Navrhla, aby OZ schválilo klauzulu, že drobné úpravy rozpočtu, 
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 ktoré sa týkajú presunu financií v rámci výdavkov, napr. prekročenie položky vývoz 
smetí, alebo materiálu z dôvodu nečakaných výdavkov, je možné urobiť bez  

            zasadnutia OZ, nakoľko obec poskytuje údaje do systému RIS-SAM, kde nie je           
            povolené čerpanie rozpočtu bez jeho schválenia a ani prekračovanie položiek, bez  
            úpravy rozpočtu. Údaje o zmenách v rozpočte sa poskytujú vždy do 20. dňa v mesiaci.  
            V prípade zistenia prečerpania rozpočtu, by zastupiteľstvo muselo ihneď zasadať  
            a robiť úpravu rozpočtu.     

Poslanci navrhli zobrať z položky „propagácia a inzercia“ sumu 770,00 EUR  
a presunúť ich na detské ihrisko. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje vybudovanie detského ihriska 
svojpomocne – za pomoci M. Fačku a úpravu rozpočtu  na rok 2014. 
 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch povoľuje obecnému úradu robiť drobné úpravy 
rozpočtu do výšky 300,00 Eur bez schválenia OZ. 
 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
            Starosta obce – Deň obce – termín 31. 5. 2014. 
            Najprv Deň detí – detské súťaže, atrakcie – napr. kone, ukážka remesiel ap.  
            Futbalový zápas 
            Váľanie Mája – ľudová hudba 
            Diskotéka 
            Počas celého dňa – súťaž vo varení guláša – pozvať družstvá z okolitých obcí, Nový   
            Bán, z obce ... 
            Ceny pri futbale aj pri guláši – symbolické  
            Plagáty urobí Martin Stieranka 
            Deň detí – Mária Kumštárová 
            Bufet – Heňo Payer, prípadne p. Palčová z Rapoviec 
            V rámci Dňa obce – otvorenie nového detského ihriska. 
              
            Starosta obce – rozhľadňa bude na inom mieste, ako bolo plánované.  
            Nad Pieskovcami, treba osloviť vlastníkov, následne vyvlastniť pozemky a urobiť  
            prieskum podložia.    
 

Ildikó Mederiová – správa o následných finančných kontrolách 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie správu o následných 
finančných kontrolách, predloženú kontrolórkou obce. 
 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
            L. Stieranková – treba schváliť VZN o vylepovaní plagátov na voľby do EP. 
            Miesto – dvere na obecnej garáži. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN o vylepovaní plagátov na voľby    
            do EP. 
 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
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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  8. 4. 2014 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 1. overovateľ: Jozef Marko                                     2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 

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



Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

4. 4. 2014 v Lipovanoch 

Uz. č. 20/2014 

 
 
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 o následných finančných kontrolách, predloženú kontrolórkou obce. 

 
B)   S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 20. zasadnutia OZ 
2. Overovateľov zápisnice Jozefa  Marka  a Ing. Patrika Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Martina Stieranku. 
3. Vybudovanie detského ihriska svojpomocne – za pomoci M. Fačku. 
4. Úpravu rozpočtu  na rok 2014. 
5. VZN o vylepovaní plagátov na voľby  do EP. 

 
C)  P o v o ľ u j e 
 

1. Obecnému úradu robiť drobné úpravy rozpočtu do výšky 300,00 Eur bez schválenia 
OZ. 

 
 
 

Zostavil: Jozef Marko 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  8. 4. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
1. overovateľ: Jozef Marko                                     2. overovateľ: Ing. Patrik Stieranka 
 
                     ....................................                                            ................................. 


