
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Lipovanoch  
konaného 15. 12. 2014 v Lipovanoch 

 
Prítomní: Adriana Marková, Jozef Marko, Ondrej Stieranka, Eva Šarovecká, Jaroslav     
                Kamenský. 
Hostia: Vlasta Marcineková, Elena Kumštárová. 
 
Program: 1) Otvorenie. 
                2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
                3) Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí. 
                4) Zloženie sľubu starostu obce. 
.               5) Zloženie sľubu  poslancov OZ. 
                6) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období. 
                7) Schválenie programu zasadnutia. 
                8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a visť zasadnutia OZ  
                    v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
                9) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie – voľba predsedov a členov  
                    komisií. 
               10) Určenie platu starostu. 
               11) Schválenie VZN na rok 2015. 
               12) Schválenie rozpočtu na rok 2015.                  
               13) Rôzne a diskusia. 
.              14) Návrh na uznesenie. 
               15) Záver. 
 

1. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal M. Matuška – starosta obce. 
 
2. Starosta obce určil zapisovateľa – Lýdia Stieranková a overovateľov zápisnice: 

Adriana Marková a Ondrej Stieranka. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie určenie zapisovateľa: Lýdia 
Stieranková a overovateľov: Adriana Marková a Ondrej Stieranka. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
 

3. Vlasta Marcineková – predsedkyňa Okrskovej volebnej komisie v Lipovanoch pre 
Voľby do orgánov samosprávy obcí, oboznámila prítomných s výsledkom Volieb do 
orgánov samosprávy obcí v roku 2014. Za starostu obce bol zvolený Milan Matuška 
s počtom hlasov 64, za poslancov OZ boli zvolení: Eva Šarovecká – 82 hlasov, Jozef 
Marko – 55 hlasov, Adriana Marková – 55 hlasov, Milan Matuška – 53 hlasov, Ondrej 
Stieranka – 48 hlasov. Nakoľko Milan Matuška sa stal starostom obce, nemôže byť 
zároveň poslancom OZ. Nastupuje preto prvý náhradník, ktorým je Jaroslav 
Kamenský s počtom hlasov 47. Zároveň starostovi obce, ako aj poslancom vystavila 
a odovzdala osvedčenie o zvolení. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2014. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 

 
4. Starosta obce prečítal zákonom predpísaný sľub a potvrdil jeho zloženie svojím 

podpisom.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie zloženie sľubu starostu obce. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0. 
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5. Starosta obce prečítal sľub poslanca OZ a novozvolení poslanci OZ ho zložili, čo 

potvrdili svojím podpisom. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie zloženie sľubu poslancov OZ. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

6. Starosta obce zhodnotil predchádzajúce volebné obdobie a oboznámil prítomných so 
svojimi predstavami a úlohami na nasledujúce volebné obdobie. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie vystúpenie starostu obce 
k úlohám v nasledujúcom volebnom období. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

7. Starosta obce  prečítal program zasadnutia a dal hlasovať za jeho schválenie. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje nasledovný program: 

 
                1) Otvorenie. 
                2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
                3) Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí. 
                4) Zloženie sľubu starostu obce. 
.               5) Zloženie sľubu  poslancov OZ. 
                6) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období. 
                7) Schválenie programu zasadnutia. 
                8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ  
                    v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
                9) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie – voľba predsedov a členov  
                    komisií. 
               10) Určenie platu starostu. 
               11) Schválenie VZN na rok 2015. 
               12) Schválenie rozpočtu na rok 2015.                  
               13) Rôzne a diskusia. 
.              14) Návrh na uznesenie. 
               15) Záver. 
                Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

8. Starosta obce poveril poslankyňu Evu Šaroveckú zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 
v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie poverenie poslankyne Evy 
Šaroveckej zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
9. Poslanci si zvolili predsedov  komisií nasledovne: 

- ekonomická komisia – Eva Šarovecká 
- kultúrno-športová komisia – Jozef Marko 
- komisia verejného poriadku a životného prostredia – Jaroslav Kamenský 

            Členov  komisií si vyberú predsedovia z radov poslancov a občanov do budúceho   
            zasadnutia OZ. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje predsedov komisií. 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 



- 3 - 
10. Ildikó Mederiová – plat starostu obce je upravený zákonom č. 253/1994 Zb. Do 500 

obyvateľov je 1,49 násobok priemernej mzdy  v národnom hospodárstve dosiahnutej 
v predchádzajúcom roku tj. v roku 2013. v roku 2013 bol priemerný plat v národnom 
hospodárstve 824,00 Eur. Po prepočítaní koeficientom a zvýšení o 5 % je výsledná 
suma 1289,40 Eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plat starostu obce na nasledujúce 
obdboie vo výške 1289,40 Eur. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
11. VZN na rok 2015 

Lýdia Stieranková – na minulom zasadnutí boli schválené návrhy VZN na rok 2015, 
ktoré boli vyvesené na obecnej úradnej tabuli 15 dní. Počas tejto doby neboli podané 
žiadne pripomienky zo strany občanov.  
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje VZN č. 1 O dani z nehnuteľností, 
VZN č. 2 O správnych poplatkoch, VZN č. 3 O jednorazových peňažných a vecných 
dávkach, VZN č. 4 O iných platbách, všetky na rok 2015. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
12. Rozpočet na rok 2015 – 2017 

Lýdia Stieranková – na minulom zasadnutí bol schválený návrh rozpočtu na roky 2015 
– 2017 ako bezprogramový. Tieto boli vyvesené po dobu 15 dní na pripomienkovanie. 
Žiadne pripomienky neboli podané. Rozpočet ešte raz prešli aj novozvolení poslanci, 
ktorí taktiež nemali žiadne pripomienky.  
 
Ildikó Mederiová – predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 
roky 2015 – 2017. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2015 – 2017, ktorý bude bez 
programovej štruktúry. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

 
13. Rôzne a diskusia 

E. Šarovecká – navrhla vyriešiť kúrenie v kultúrnom dome. 
O. Stieranka a J. Marko – vyčíslili približnú cenu na zabezpečenie krbu, prieduchov, 
ventilátorov a paliva a skonštatovali, že obec na to nemá financie.  
Starosta obce – dalo by sa to realizovať len z eurofondov, čo predpokladá získanie 
financií na základe výziev. Na takéto účely žiadna výzva nevyšla. 
 
E. Šarovecká – upozorniť Stierankovcov, aby si odtok zo strechy hospodárskej budovy 
upravili tak, aby voda netiekla pod kultúrny dom. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce upozorniť na odtok 
zo strechy hospodárskej budovy rodinu Stierankovú. 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
E. Šarovecká – upozornila na vymáhanie daní od neplatičov. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce vymáhať dane od 
neplatičov. 
 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
Elena Kumštárová – upozornila na zverejňovanie zápisníc na internetovej stránke 
obce. 

 
            Ildikó Mederiová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2015. 
 

            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
            Starosta obce – určil za zástupcu starostu poslankyňu Adrianu Markovú. 
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch berie na vedomie, že Adriana Marková bude zá- 
            stupkyňou starostu.   
 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
E. Šarovecká – upozornila na svietenie verejného osvetlenia v obci, zapínajú neskoro, 
na Bani nesvietia vôbec. 
A. Marková – financie nám neumožňujú svietiť ihneď, keď sa začne stmievať. 

             
            E. Kumštárová – separovaný odpad neberú od každého domu.    
            Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce osloviť MEPOS, aby 
            brali separovaný odpad od všetkých domov.  
 
            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 

A. Marková – pri CBA by bol potrebný veľký kontajnej na odpad 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce osloviť CBA, aby si 
zadovážili veľký kontajner na odpad. 
 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 

  
A. Marková – žiadať o prevádzkovateľa videohry v miestnom pohostinstve zaplatenie   
dane ako za výherný automat, nakoľko tento ihneď vydáva výhry. Jedná sa preto o vý-
herný hrací prístroj. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce žiadať zaplatenie 
dane za výherný hrací prístroj umiestnený v miestnom pohostinstve. 
 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
 
E. Šarovecká – upozorniť p. Molnára na odmontovanie stojana na dáždnik. 
Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch doporučuje starostovi obce upozorniť p. 
Molnára na odmontovanie stojana na dáždnik pred pohostinstvom. 
 

            Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0. 
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14. Po prečítaní návrhu na uznesenie, toto uznesenie poslanci schválili. 
 
15. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
Zapísala: L. Stieranková 
 
V Lipovanoch  16. 12. 2014 
 
 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                                     2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
 
                       ........................................                                           ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného 
15. 12. 2014 v Lipovanoch 

Uz. č. 1/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovanoch: 
 
A)  B e r i e    n a    v e d o m i e 
 

1. Určenie zapisovateľa: Lýdia Stieranková a overovateľov: Adriana Marková a Ondrej     
      Stieranka. 
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. 
3. Zloženie sľubu starostu obce. 
4. Zloženie sľubu poslancov OZ. 
5. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období. 
6. Poverenie poslankyne Evy Šaroveckej zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017. 
8.  Určenie Adriany Markovej za  zástupkyňou starostu. 

 
B)  S c h v a ľ u j e 
 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 
2. Predsedov komisií. 
3. Plat starostu obce na nasledujúce obdobie vo výške 1289,40 Eur. 
4. VZN č. 1 O dani z nehnuteľností, VZN č. 2 O správnych poplatkoch, VZN č. 3  O jed- 

norazových peňažných a vecných dávkach, VZN č. 4 O iných platbách, všetky na rok 
2015. 

5. Rozpočet na rok 2015 – 2017, ktorý bude bez programovej štruktúry. 
6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. 

 
C)  D o p o r u č u j e 
 

1. Starostovi obce upozorniť rodinu Stierankovú na odtok zo strechy hospodárskej 
budovy.  

2. Starostovi obce vymáhať dane od neplatičov. 
3. Starostovi obce osloviť MEPOS, aby brali separovaný odpad od všetkých domov.  
4. Starostovi obce osloviť CBA, aby si zadovážili veľký kontajner na odpad. 
5. Starostovi obce žiadať zaplatenie dane za výherný hrací prístroj umiestnený 

v miestnom pohostinstve. 
6. Starostovi obce upozorniť p. Molnára na odmontovanie stojana na dáždnik pred 

pohostinstvom. 
 
Zapísala: Lýdia Stieranková 
V Lipovanoch  16. 12. 2014 
                                                                                        Milan Matuška 
                                                                                         Starosta obce 
 
1. overovateľ: Adriana Marková                             2. overovateľ: Ondrej Stieranka 
                   ....................................                                .................................. 


