
Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ v Lipovanoch  

konaného 25. 6. 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 záverečného účtu obce Lipovany. 
.               5) Určenie počtu poslancov OZ pre ďalšie volebné obdobie. 
                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) Schválenie záverečného účtu obce Lipovany. 
                5) Určenie počtu poslancov OZ pre ďalšie volebné obdobie             
                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: Adriana  Marková a Ondrej 
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. Kontrolórka obce – p. Mederiová prečítala svoje stanovisko k záverečnému účtu. 
Navrhla, aby záverečný účet bol schválený bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu obce a schvaľuje záverečný účet obce Lipovany bez 
výhrad. 

            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa. 
 

Zároveň navrhla, aby hospodársky výsledok za rok 2013 sa dal do rezervného fondu 
obce v plnej výške. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje prevod HV obce Lipovany za rok 
2013 v plnej výške do rezervného fondu obce Lipovany. 

            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa. 
 

5. Starosta obce – navrhol, aby obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch malo aj naďalej päť 
poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje pre ďalšie volebné obdobie 5 
poslancov obecného zastupiteľstva. 

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

      6.-7.  Rôzne a diskusia 
 
            P. Stieranka – navrhnúť p. Slobodníkovi PROMOST splátkový kalendár po 100,00 €    
            mesačne. 

V tomto období vychádzajú výzvy na zateplenie budov vrátane opravy strechy. Budú 
to ďalšie náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie k výzve. 
 
M. Magera – žiadal o napísanie čestného prehlásenia pre p. Mageru Jána a p. Podhoru 
Jána, ktorí potvrdia, že MK pri Magerovcoch ide po starej ceste. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie, MK pri Magerovcoch ide po 
starej ceste. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Mederiová Ildikó – predložila  návrh plánu práce na 2. polrok 2014. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na 2. 
polrok 2014. 

            Hlasovanie: za  5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
M.Stieranka – upozorniť MEPOS na vývoz separovaného odpadu, nezobrali pri 
všetkých domoch v Sombati. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce upozorniť MEPOS 
na  vývoz separovaného odpadu – odviezť od všetkých domov. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Marková A. – zavolať Demkovi, aby po skosení potokov, chlapi z „povodia“ 
vyhádzali pokosenú trávu z koryta. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce upozorniť p. Demka 
z Povodia horného Ipľa, nech jeho zamestnanci po skosení brehov potoka, vyhodia 
pokosenú trávu z koryta.  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Organizačný výbor, ktorý pripravuje akciu „Návraty“, požiadal o finančný príspevok 
vo výške 50,00 Eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje finančný príspevok 50,00 Eur na 
akciu „Návraty“.  

            Hlasovanie: za  3, proti 2, zdržali sa 0. 
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M. Stieranka – požiadal o finančný príspevok 50,00 Eur na futbalový turnaj. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch  schvaľuje finančný príspevok 50,00 Eur na 
futbalový turnaj. 

            Hlasovanie: za  5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
L. Stieranková – nakoľko tieto akcie neboli v rozpočte, je potrebná úprava rozpočtu. 
Na položke „detské ihrisko“ zostali nevyčerpané financie, o tieto sa môže upraviť 
rozpočet v prospech obidvoch akcií. 

           Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014. 
            Hlasovanie: za  5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            Firma Revitalizácia bytových domov, s. r. o. nám prišla ponúknuť prestavbu bývalej   
            Materskej školy v Lipovanoch na nájomné byty. Vysvetlila rozsah stavebných úprav,   
            ukázala, ako by byty vyzerali, spôsob financovania prestavby, približné ceny za nájom   
            bytov, a. p. Poslanci OZ sa dohodli na tom, že o návrhu pouvažujú a svoje rozhodnutie  
            oznámia ponúkajúcej firme. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie ponuku na prestavbu  
            Materskej školy v Lipovanoch na nájomné byty. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

8. Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 
9. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch  27. 6. 2014 
 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 1. overovateľ: Adriana Marková                           2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 

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



Uznesenie z 22. riadneho zasadnutia OZ, konaného 

25. 6. 2014 v Lipovanoch 

Uz. č. 22/2014 

 
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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. 
3. MK pri Magerovcoch ide po starej ceste. 
4. Ponuku na prestavbu Materskej školy v Lipovanoch na nájomné byty. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program 22. riadneho zasadnutia OZ. 
2. Overovateľov zápisnice Adrianu Markovú  a Ondreja Stieranku.  Za zostavovateľa 

uznesenia Martina Stieranku. 
3. Záverečný účet obce Lipovany bez výhrad. 
4. Prevod HV obce Lipovany za rok 2013 v plnej výške do rezervného fondu obce 

Lipovany. 
5. V nasledujúcom volebnom období bude mať Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch 5 

poslancov. 
6. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014. 
7. Finančný príspevok 50,00 Eur na akciu „Návraty“.  
8. Finančný príspevok 50,00 Eur na futbalový turnaj. 
9. Úpravu rozpočtu na rok 2014. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Starostovi obce upozorniť MEPOS na  vývoz separovaného odpadu – odviezť od 
všetkých domov. 

2. Starostovi obce upozorniť p. Demka z Povodia horného Ipľa, nech jeho zamestnanci 
po skosení brehov potoka, vyhodia pokosenú trávu z koryta.  

 
Zostavil: Martin Stieranka 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
 
V Lipovanoch  27. 6. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                               2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                     ....................................                                            ................................. 



 


