
Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2017 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 27. júla 2017, t. j. vo štvrtok o 19.00 h., v KD Lipová 

 

  

Program :  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 16. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Voľby do orgánov VÚC rok 2017 – určenie volebných okrskov a volebných miestností 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia 

5. Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci  

6. Schvaľovanie dodávateľov na plánované investičné akcie 

7. Rôzne  

8. Diskusia  

9. Prehľad prijatých uznesení  

10. Záver  

 

 

 

 

   

   

 

    

 



Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 24.07.2017 

Číslo : 79/2/2017 – 17 

 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

zvolávam  

 

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 27. júla 2017, t. j. vo štvrtok, o 19.00 h v KD Lipová  

 

 

Program :  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 16. zasadnutia OZ Lipová.  

3. Voľby do orgánov VÚC rok 2017 – určenie volebných okrskov a volebných miestností 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia 

5. Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci  

6. Schvaľovanie dodávateľov na plánované investičné akcie 

7. Rôzne  

8. Diskusia  

9. Prehľad prijatých uznesení  

10. Záver  

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

                  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       

 

Zápisnica 

 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 27. júla 2017, t. j. vo štvrtok, o 19.00 h., v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice 

a prikladá sa k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, komisií, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí sedemnáste zahájila a viedla starostka 

obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva. Starostka po 

nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že sú prítomní všetci poslanci OZ. Zároveň 

konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Informovala, že program dnešného 

zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým a bol doručený poslancom OZ Lipová. 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto z prítomných poslancov OZ doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy k danému programu. Poslanci nemali pripomienky k programu rokovania. 

Ďalej starostka navrhla, aby jednotlivé komisie pracovali v zložení:  

návrhová komisia: Michal Andel, Andrej Gál  a Ľubomír Puk 

mandátová komisia: MVDr. Milan Kajan, František Lukůvka, Mgr. Hana Staňová 

volebná komisia: Ing. Marek Harmata, Jozef Kúkela, Slavomír Mikulec 

Za overovateľov zápisnice navrhla: Ing. Marek Harmata a František Lukůvka 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letková  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 221/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli  predložené dnešnému 

zastupiteľstvu.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

 



2. Kontrola plnenia uznesení z 16. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 28. júna 2017 

Na šestnástom zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 201 až č. 220. 

Prijaté uznesenia č. 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 211, 213, 215, 217  nemali charakter 

poverenia konkrétnej osoby na ich plnenie, takže ich považujem za splnené.  

Zmeny rozpočtu schválené v zmysle uznesení OZ číslo 205, 209, 210, 212 boli zapracované do 

rozpočtu obce.  

V zmysle uznesenia č. 214 bola dňa 19.7.2017 podaná žiadosť na daňový úrad o výmaz 

z obchodného registra. 

V zmysle uznesenia č. 216 bola dňa 6.7.2017 podpísaná Zmluva o budúcej zmluve o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bytovému domu – realizovanej pod názvom „Bytový dom 

Ondrochov“. 

V zmysle uznesenia č. 218 bol zaslaný výpis z uznesenia Západoslovenskej distribučnej a.s. 

 k príprave uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

V zmysle uznesenia číslo 219 a 220 bolo doručené stanovisko k funkčnému využitiu parcely č. 

4759 pre výstavbu rodinného domu vlastníkovi pozemku p. Dušanovi Baškovi a parcely č. 

4650/4 vlastníkov pozemku p. Mgr. Igorovi Labaiovi a p. Eve Labaiovej.  

Kontrola plnenia uznesení OZ zo 16. zasadnutia je prílohou zápisnice pod písmenom „A“ 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 222/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 16. zasadnutia OZ Lipová.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

 

 



3. Voľby do orgánov VÚC rok 2017 – určenie volebných okrskov a volebných miestností 

Starostka oboznámila poslancov, že dňa 20.7.2017 bolo do podateľne obecného úradu doručené 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré 

ukladá lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. septembra 

2017. V obci ako zvyčajne navrhla vytvoriť dva okrsky vzhľadom na dve časti obce 

a odporúčanie, že jeden volebný okrsok má zahŕňať maximálne 1000 voličov. Taktiež z dôvodu 

dvoch častí obce navrhla OZ, aby boli určené za volebné miestnosti v Ondrochove sála 

Kultúrneho domu a v Mlynskom Seku zasadacia miestnosť v Kultúrnom dome. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 223/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 

a) volebný okrsok č.1 v časti Mlynský Sek a volebný okrsok č. 2 v časti Ondrochov  

b) za volebnú miestnosť v okrsku č. 1 zasadaciu miestnosť v KD Lipová – Mlynský Sek a za 

volebnú miestnosť v okrsku č. 2 sálu v KD Lipová – Ondrochov.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia 

Starostka obce požiadala hlavnú kontrolórku o stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia. Pani hlavná kontrolórka 

preverila dodržanie podmienok pre prijatie návratných  zdrojov financovania pred ich prijatím. 

Objasnila prítomným poslancom druh, účel, sumu, dobu čerpania prípadného úveru a úrokovú 

sadzbu: 

Druh úveru: Investičný úver 

Účel úveru: Financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Lipová 

Požadovaná výška úveru: 100 000 € 



Doba čerpania úveru: 96 mesiacov 

Úroková sadzba: 12 M EURIBOR + 0,89% p.a. 

V prípade prijatia úveru za účelom financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia obce 

Lipová by sa celková výška dlhu obce zmenila na 100 000,00 €, čo by predstavovalo 14,91 % 

skutočných  bežných  príjmov  obce k 31.12.2016. Výška splátky úveru by predstavovala 

30 480 € t.j. 4,54 % skutočných bežných príjmov obce k 31.12.2016. Na základe týchto údajov 

hlavná kontrolórka  konštatovala, že podmienky pre prijatie úveru uvedené v § 17 ods. 6 písm. 

a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia vyššie navrhovaného úveru dodržané. 

Stanovisko hlavnej  kontrolórky obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia je prílohou zápisnice pod písmenom 

„B“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 224/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania – investičného úveru. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

5. Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci 

Starostka obce informovala, že obec schválila na predchádzajúcich zastupiteľstvách zámer 

rekonštrukcie verejného osvetlenia. Obec však nedisponuje tak veľkým objemom vlastných 

zdrojov financií, aby mohla k tak zásadnej rekonštrukcii a obnove VO pristúpiť z vlastných 

zdrojov a je predpoklad, že ani v blízkej budúcnosti nebude disponovať potrebným objemom 

vlastných financií. Na základe uvedených skutočností obec pristúpila k rokovaniu s viacerými 

bankami, výsledkom ktorých bolo predloženie ponúk na prefinancovanie investičného zámeru 

obce. Pani starostka  požiadala pani ekonómku Mgr. Slobodníkovú, aby predniesla prítomným 



informáciu o spôsobe financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci. Jednotlivé 

ponuky sú prílohou zápisnice pod písmenom C. Najvhodnejšiu ponuku predložila VÚB a. s. Na 

základe tejto ponuky je OZ predkladaný návrh na prijatie úveru, za nasledujúcich základných 

podmienok: 

Druh obchodu: investičný úver 

Účel: Rekonštrukcia osvetlenia 

Suma úveru: 100 000 € 

Úroková sadzba: 0,89% p.a. + 12M EURIBOR 

Splatnosť: 96 mesiacov 

Splátky: mesačne/ v zmysle splátkového kalendára/ 

Odplata za dojednanie záväzku: 0,3% z objemu úveru 

Odplata za nedočerpanie úveru: 0% 

Poplatok za predčasné splatenie úveru: 2% z objemu nesplatnej výšky úveru /splátky 

minimálne500 €/ 

Zabezpečenie: blankozmenka dlžníka  

Základné podmienky na čerpanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 

583/2004 Z.z. sú: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 225/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia Obce 

Lipová z peňažného ústavu: VÚB a.s. v sume 100 000,00 eur s dobou splatnosti 96 mesiacov, 

pri úrokovej sadzbe 0,89 % p. a. +12 M EURIBOR, so zabezpečením blankozmenkou. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  



Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

5.1 Zmeny rozpočtu Obce Lipová z dôvodu prijatia návratných zdrojov financovania 

rekonštrukcie verejného osvetlenia 

Pani starostka odovzdala slovo pani účtovníčke Mgr. Slobodníkovej, ktorá  predniesla 

prítomným poslancom zmeny rozpočtu. Navrhované zmeny rozpočtu  z dôvodu prijatia 

návratných zdrojov financovania – úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa dotknú oblasti 

príjmových finančných operácií /prijatie dlhodobého bankového úveru + zapojenie rezervného 

fondu na splácanie istiny r. 2017/, bežných výdavkov / presun medzi rozpočtovými položkami, 

zníženie úrokov ŠFRB a následné navýšenie úrokov splátok úveru rekonštrukcie verejného 

osvetlenia „ bez navýšenia rozpočtu“/, kapitálových výdavkov obce / zaradenie investície – 

rekonštrukcia verejného osvetlenia/, výdavkových finančných operácií /zaradenie splátok úveru 

r. 2017 na rekonštrukciu verejného osvetlenia/. Celkovo rozpočet príjmov a výdavkov Obce 

Lipová by narástol o 105 210 €.  Prítomní nemali pripomienky, tak pani starostka dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 226/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu nasledovne: 

 

- navýšenie príjmových finančných operácií prostredníctvom položky 513 002 – Dlhodobé 

bankové úvery – rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 100 000,00 € 

 

- navýšenie príjmových finančných operácií prostredníctvom položky 454 001 – Prevod 

prostriedkov z RF v hodnote 5 210,00 € 

 

- presun bežných výdavkov z položky 651 002 – Úroky ŠFRB oddiel 06 1 0 v hodnote 360,00 

€ na položku 651 002 – Úroky banka – rekonštrukcia verejného osvetlenia oddiel: 06 4 0 

v hodnote 360,00 € 

- navýšenie kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia oddiel: 06 4 0 v hodnote 100 000,00 € 



- navýšenie výdavkových finančných operácií prostredníctvom položky 821 005 – Splácanie 

istiny – rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 5 210,00 € 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6. Schvaľovanie dodávateľov na plánované investičné akcie 

 

6a/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Lipová 

Starostka obce informovala poslancov, že z dôvodu odstránenia nepriaznivého stavu verejného 

osvetlenia v obci spôsobeného morálnym a technickým zastaraním, obecné zastupiteľstvo na 

predchádzajúcich zastupiteľstvách schválilo zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia obce 

Lipová. Po vyzvaní starostkou obce pani ekonómka Mgr. Slobodníková oboznámila poslancov 

OZ s priebehom verejného obstarávania. Z dôvodu vysokej špecifikácie zákazky vyššej 

hodnoty bolo verejné obstarávanie dodávateľa zverené odbornej spoločnosti realizujúcej 

verejné obstarávanie v zmysle platných predpisov. 

Na základe prieskumu bola vybraná spoločnosť TENDER and Development s.r.o. a bola s ňou 

uzatvorená mandátna zmluva. Dodávateľ spracoval „Výzvu na predloženie ponuky zadávania 

zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. súvisiacou s akciou – „Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia“. Súčasťou výzvy bol aj veľmi podrobný rozpočet s výkazom na danú stavbu ako aj 

pokyny pre prípadných záujemcov. Dňa 24.7.2017 bola obci doručená konečná zápisnica z 

prieskumu trhu, z ktorej je zrejmé, že do ponuky sa zapojili 3 spoločnosti s nasledovnými 

ponukami: 

1. ROSASPOL, s.r.o., Vajanského 3, 955 01 Topolčany v celkovej hodnote 98 351,16 €  

2. Construction s.r.o., Nadlice 64, 956 32 Nadlice v celkovej hodnote 106 726,57 € 

3. LASER media, s.r.o. Odborárska 23, 831 02 Baratislava v celkovej hodnote 95 819,76 € 

 

Na základe platných právnych predpisov a stanovených kritérií vo výzve spoločnosť TENDER 

Development označila ako vybraného dodávateľa spoločnosť: LASER media, s.r.o., Opavská 

24, 831 01 Bratislava – zdôvodnenie výberu „najvýhodnejšia cena 95 819,76 € s DPH. Poslanci 



k výberu dodávateľa nemali žiadne pripomienky a zobrali ho na vedomie. Starostka obce 

predniesla návrh na uznesenie. Materiály k danému bodu sú prílohou zápisnice pod písmenom 

D. 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 227/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

bez pripomienok výber dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ v zmysle 

výsledku prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – 

LASER media, s.r.o., Opavská 24, 831 01 Bratislava v celkovej cene obstarania 95 819,76 € 

s DPH. S vybraným dodávateľom obec uzatvorí Zmluvu o dielo.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6b/ Spevnená plocha cintorín – Ondrochov 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že na základe rozhodnutia OZ – schváleného 

investičného zámeru má prísť k realizácii výstavby spevnenej plochy na cintoríne 

v Ondrochove. Obec Lipová dňa 20.6.2017 zverejnila výzvu na predloženie cenovej 

ponuky/prieskum trhu/ v rámci ktorej boli stanovené podmienky budúcej akcie. 

Podmienky boli nasledovné: 

- demontáž a odvoz existujúceho asfaltového povrchu – 300m2 o hrúbke 3-5 cm, 

- dodávka a uloženie zámkovej dlažby – vrátane podkladového materiálu – 410m2, sivej farby, 

hrúbky 6 cm, 

- dodávka a uloženie záhradných obrubníkov, vrátane podkladového materiálu – 120 bm, 

- dodávka a uloženie cestných obrubníkov – 30 bm. 

Predpokladaná hodnota zákazky 15 000 €. Prípadný záujemcovia mohli predkladať svoje 

ponuky do kancelárie Obecného úradu do 14.7.2017 v zalepených obálkach. Dňa 18.07.2017 

prišlo k otvoreniu doručených obálok a k spracovaniu predložených cenových ponúk. Po 

vyzvaní starostkou obce Mgr. Sobodníková oboznámila OZ s tromi došlými ponukami. 



1. Ing. Michal Šimo, Kuzmányho 838/10, 811 06 Bratislava – Staré mesto, trhovú cenu mali 

14 285,00 €, splnili podmienky 

2. Marek Kostolný, Severná 7, Šurany, trhová cena 15 240,00 €, splnili podmienky 

3. Marek Štrasák, Rozmarínova 16, Šurany, trhová cena 15 745,00 €. 

V zmysle platnej smernice o verejnom obstarávaní Obce Lipová pri splnení všetkých 

stanovených  podmienok  zákazku vyhráva  dodávateľ s najnižšou cenou. Na základe 

uvedených skutočností za dodávateľa akcie „Spevnená plocha cintorín – Ondrochov“ poslanci 

OZ vybrali Ing. Michala Šima, Kuzmányho 838/10, 811 06 Bratislava – Staré mesto, ktorý 

zákazku zrealizuje za 14 285,00 € s DPH. Výzva na predloženie cenovej ponuky /prieskum 

trhu/ je prílohou zápisnice pod písmenom E. O uvedenom dala starostka obce hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 228/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

výber dodávateľa zákazky „Spevnená plocha cintorín – Ondrochov“ v zmysle výsledku 

prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – Ing. Michal 

Šimo, Kuzmányho 838/10, 811 06 Bratislava – Staré mesto v celkovej cene obstarania 

14 285,00 € s DPH. S vybraným dodávateľom obec uzatvorí Zmluvu o dielo.   

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 

 

6c/ Závlahový systém ihrisko OŠK 

Starostka obce predniesla OZ, že na základe rozhodnutia OZ - schváleného investičného 

zámeru – závlahový systém na ihrisku OŠK z dôvodu zabezpečenia kvalitného trávnika Obec 

Lipová zrealizovala prieskum trhu troch dodávateľov pri stanovení rovnakých podmienok.  

Na výzve boli stanovené nasledovné podmienky: 

- závlaha s 24 postrekovačmi,  

- inštalácia závlahy 



- čerpacia technika a filtre, 

- zemné práce, 

- úprava rýh a pokládka trávnika, 

- možnosť platenia v roku 2017 a r. 2018 

Predpokladaná hodnota zákazky 11 000 €.  

Ďalej vyzvala Mgr. Slobodníkovú, aby oboznámila OZ s priebehom prieskumu trhu. Mgr. 

Slobodníková skonštatovala, že na obecný úrad boli doručené 3 ponuky: 

1. ProRain s.r.o., kontaktná osoba pán Pavol Rybár, ponúkli cenu 14 638,6 €, odstúpili od 

možnosti platenia počas 2 rokov a ich ponuka nezahŕňala trávnik a jeho pokládku  

2. Ing. Katarína Miklová – HEDERA, kontaktná osoba pán Ing. Matluch, ponúkli cenu 11 271 

€, splnili stanovené podmienky 

3. Ing. Marek Doležal  MARVISGARDEN, ponúkli cenu 12 310 €, splnili stanovené 

podmienky. 

V zmysle platnej smernice o verejnom obstarávaní Obce Lipová pri splnení všetkých 

stanovených  podmienok  zákazku vyhráva  dodávateľ s najnižšou cenou. Na základe 

uvedených skutočností  za dodávateľa akcie „Závlahový systém ihrisko OŠK Lipová“ vybrali 

poslanci OZ Ing. Katarínu Miklovú – HEDERA, Hliníky 53, 941 03 Uľany nad Žitavou 

v celkovej hodnote 11 271, 00 €. O uvedenom dala starostka obce hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 229/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

výber dodávateľa zákazky „Závlahový systém ihrisko OŠK Lipová“ v zmysle výsledku 

prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – Ing. Katarína 

Miklová – HEDERA, Hliníky 53, 941 03 Uľany nad Žitavou v celkovej cene obstarania 

11 271,00 €. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan 

Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Za návrh: 9 /Michal Andel, Andrej Gál, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

Kúkela, František Lukůvka, Slavomír Mikulec, Mgr. Hana Staňová, Ľubomír Puk/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie schválené. 



7. Rôzne 

8. Diskusia  

Pani starostka dala priestor poslancom na diskusiu. Pán poslanec MVDr. Kajan mal námet na 

vytvorenie závlahového systému zo zvodov z budov školy, ktoré by odvádzali vodu do 3 000 l 

galonov. Prijatá voda by bola používaná na zavlažovanie ovocného sadu, ktorý je založený 

v areáli základnej školy. Starostka obce a poslanci vyjadrili k danému návrhu podporu. Poslanci 

mali vzájomnú diskusiu o organizačnom zabezpečení tradičnej súťaže vo varení gulášu. Pán 

poslanec Puk požiadal o upozornenie správy ciest na kosenie priekop popri štátnej ceste a na 

skutočnosť, že pán Rybár umiestňuje hnojiská v tesnej blízkosti cesty a pri cintoríne. Starostka 

obce s pánom Rybárom osobne komunikovala, avšak bolo jej oznámené, že tieto lokality sú 

najvhodnejšie pre dočasné hnojiská, nakoľko bude po zbere úrody hnojiť k tejto časti 

prislúchajúcu roľu. O nepokosených priekopách bude starostka rokovať s príslušnou správou 

ciest. Po vzájomnej diskusii poslancov starostka obce diskusiu ukončila a prítomným 

poďakovala za účasť. 

 

9. - 10. Prijaté uznesenia na 17. zasadnutí OZ a záver 

Na 17. zasadnutí OZ Lipová dňa 27.07. 2017 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 221/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania, zloženie návrhovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie 

mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa tak, ako boli  predložené dnešnému 

zastupiteľstvu.  

 

Uznesenie č. 222/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 16. zasadnutia OZ Lipová. 

 

Uznesenie č. 223/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 

a) volebný okrsok č.1 v časti Mlynský Sek a volebný okrsok č. 2 v časti Ondrochov  



b) za volebnú miestnosť v okrsku č. 1 zasadaciu miestnosť v KD Lipová – Mlynský Sek a za 

volebnú miestnosť v okrsku č. 2 sálu v KD Lipová – Ondrochov.  

Uznesenie č. 224/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Lipová k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania – investičného úveru. 

 

Uznesenie č. 225/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia Obce 

Lipová z peňažného ústavu: VÚB a.s. v sume 100 000,00 eur s dobou splatnosti 96 mesiacov, 

pri úrokovej sadzbe 0,89 % p. a. +12 M EURIBOR, so zabezpečením blankozmenkou. 

 

Uznesenie č. 226/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu nasledovne: 

 

- navýšenie príjmových finančných operácií prostredníctvom položky 513 002 – Dlhodobé 

bankové úvery – rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 100 000,00 € 

 

- navýšenie príjmových finančných operácií prostredníctvom položky 454 001 – Prevod 

prostriedkov z RF v hodnote 5 210,00 € 

 

- presun bežných výdavkov z položky 651 002 – Úroky ŠFRB oddiel 06 1 0 v hodnote 360,00 

€ na položku 651 002 – Úroky banka – rekonštrukcia verejného osvetlenia oddiel: 06 4 0 

v hodnote 360,00 € 

 

- navýšenie kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 002 – Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia oddiel: 06 4 0 v hodnote 100 000,00 € 

 



- navýšenie výdavkových finančných operácií prostredníctvom položky 821 005 – Splácanie 

istiny – rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 5 210,00 € 

Uznesenie č. 227/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

bez pripomienok výber dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ v zmysle 

výsledku prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – 

LASER media, s.r.o., Opavská 24, 831 01 Bratislava v celkovej cene obstarania 95 819,76 € 

s DPH. S vybraným dodávateľom obec uzatvorí Zmluvu o dielo.  

 

Uznesenie č. 228/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

výber dodávateľa zákazky „Spevnená plocha cintorín – Ondrochov“ v zmysle výsledku 

prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – Ing. Michal 

Šimo, Kuzmányho 838/10, 811 06 Bratislava – Staré mesto v celkovej cene obstarania 

14 285,00 € s DPH. S vybraným dodávateľom obec uzatvorí Zmluvu o dielo.   

 

Uznesenie č. 229/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

výber dodávateľa zákazky „Závlahový systém ihrisko OŠK Lipová“ v zmysle výsledku 

prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – Ing. Katarína 

Miklová – HEDERA, Hliníky 53, 941 03 Uľany nad Žitavou v celkovej cene obstarania 

11 271,00 €. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 17. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Zapísala:   Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

Ing. Marek Harmata                                      František Lukůvka 

overovateľ zápisnice                                overovateľ zápisnice  


