
 

Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2018-26 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 13. júla 2018, t. j. v piatok o 09:00 h., v KD Lipová 

 

  

  

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ Lipová 

3. Výstavba multifunkčného ihriska v obci 

4. Diskusia  

5. Prehľad prijatých uznesení  

6. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 10.07.2018 

Číslo : 79/2/2018 – 26 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 13. júla 2018, t. j. v piatok, o 09.00 h v KD Lipová  

 

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ Lipová 

3. Výstavba multifunkčného ihriska v obci 

4. Diskusia  

5. Prehľad prijatých uznesení  

6. Záver  

 

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 13. júla 2018, t. j. v piatok 09:00 h., v KD Lipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a prikladá sa k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO K O V A NIE 

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

a overovateľov zápisnice 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, v poradí dvadsiatešieste, zahájila a viedla 

starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva. 

Starostka po nahliadnutí do prezenčnej listiny informovala, že zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. Ospravedlnili sa pán poslanec Andrej Gál, poslanec Michal Andel a pani hlavná 

kontrolórka Ing. Renáta Petrušková. Informovala, že program dnešného zasadnutia bol 

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

 

Ďalej navrhla, aby volebná, mandátová a návrhová komisia pracovali v zložení: 

návrhová komisia: Ľubomír Puk, MVDr. Milan Kajan, Štefan Švajda 

mandátová komisia: František Lukůvka, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela 

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

Za overovateľov zápisnice navrhla: MVDr. Milan Kajan a Ľubomír Puk 

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenka Letková  

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

pozmeňujúce návrhy. Poslanci nemali žiadne pripomienky k daným návrhom, tak starostka 

obce dala hlasovať.   

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 305/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

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

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

zastupiteľstvu.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/ Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, 

František Lukůvka,  Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 7/ Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka,  

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie prijaté. 



 

2. Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 15.6.2018 

 

Na 25. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 288  až č. 304.  

Prijaté uznesenia č. 288, 289, 290, 291, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303 a 304 nemali 

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

Zmeny rozpočtu schválené v zmysle uznesení OZ číslo 292, 294 a 296 boli zapracované do 

rozpočtu obce. V zmysle uznesenia č. 301 bude schválený text prepísaný do kroniky obce.  

Kontrola plnenia uznesení je prílohou zápisnice pod písmenom „A“.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 306/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/ Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, 

František Lukůvka,  Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 7/ Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka,  

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie prijaté. 

 

3. Výstavba multifunkčného ihriska v obci 

Starostka obce vyzvala ekonómku Mgr. Slobodníkovú, aby oboznámila prítomných poslancov 

s priebehom jednotlivých administratívnych procesov súvisiacich s výstavbou multifunkčného 

ihriska v obci. Ekonómka obce informovala poslancov, že ako prvý bol zrealizovaný proces 

výberového konania  na realizátora procesu verejného obstarávania multifunkčného ihriska 

v obci. Výber bol uskutočnený formou prieskumu webových stránok jednotlivých 

oprávnených verejných obstarávateľov na realizovaných podobných  zákazkách. Do 

samotného procesu bolo zapojených šesť spoločností. S víťazom procesu výberu realizátora 

verejného obstarávania – spoločnosťou PRO EDUCATION International LANGUAGE 

EDUCATION & CONSULTING Centre Bratislava bola uzatvorená mandátna zmluva, na 



 

základe ktorej sa uvedená spoločnosť stala realizátorom a zodpovednou osobou procesu 

verejného obstarávania výstavby Multifunkčného ihriska v obci Lipová. 

Verejný obstarávateľ dňa 03.07.2018 ukončil proces vyhodnocovania predložených ponúk 

zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom – Multifunkčné ihrisko OÚ Lipová, 

o čom predložil obci vyhotovenú zápisnicu. Zo zápisnice je zrejmé, že do procesu výberu sa 

predloženými ponukami zapojili dve spoločnosti: SPORTECH, s.r.o., Žiar nad Hronom 

a spoločnosť SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. Na základe dodržania princípu 

najnižšej ceny sa víťazom procesu verejného obstarávania realizátora výstavby 

multifunkčného ihriska v obci Lipová stala spoločnosť: SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., 

Drieňová 14, 821 01 Bratislava so svojou ponukou v hodnote 49 899,60 eur s DPH. 

S víťazom procesu verejného obstarávania obec Lipová následne uzatvorí Zmluvu o dielo. 

Starostka obce predložila návrh na uznesenie a dala hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 307/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

bez pripomienok výber dodávateľa zákazky „Výstavba multifunkčného ihriska“ v zmysle 

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

SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava v celkovej hodnote 49 899,60 eur s DPH. 

S vybraným dodávateľom obec uzatvorí Zmluvu o dielo.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 7/ Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, 

František Lukůvka,  Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Za návrh: 7/ Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela, František Lukůvka,  

Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk, Štefan Švajda/  

Proti: 0                                                                                                     Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie prijaté. 

 

4. Diskusia 

     Poslanci so starostkou diskutovali o prevádzke multifunkčného ihriska, o ďalších predstavách  

     rekonštrukcie školského areálu, aby bol využívaný pre širokú verejnosť. Poslanci z 

     Ondrochova diskutovali aj o tom, ako vysadiť stromy pri vstupe do Ondrochova a vykonať 



 

     potrebné úpravy pred výsadbou. Poslanci diskutovali aj o nadchádzajúcich komunálnych  

     voľbách a s tým súvisiacimi úlohami pre obec.  

 

     5. Prehľad prijatých uznesení  

Na 26. zasadnutí OZ Lipová dňa 13.07.2018 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 305/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

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

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

zastupiteľstvu.  

Uznesenie č. 306/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ Lipová.  

 

Uznesenie č. 307/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

bez pripomienok výber dodávateľa zákazky „Výstavba multifunkčného ihriska“ v zmysle  

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

SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 14, 821 01 Bratislava v celkovej hodnote 49 899,60 eur s DPH.  

S vybraným dodávateľom obec uzatvorí Zmluvu o dielo.  

 

15. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 26. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

MVDr. Milan Kajan                                                           Ľubomír Puk  

overovateľ zápisnice                          overovateľ zápisnice  


