
 

Obecné zastupiteľstvo Lipová 

Číslo: 79/2/2018-27 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 9. augusta 2018, t. j. vo štvrtok o 18:30 h., v KD Lipová 

 

  

  

 

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ Lipová 

3. Komunálne voľby v roku 2018 

4. Prejednanie náležitostí k bytovému domu Ondrochov 

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Prehľad prijatých uznesení  

8. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Starostka obce  Lipová                                                                     Lipová, 06.08.2018 

Číslo : 79/2/2018 – 27 

 

 

 

 

Pozvánka  

 

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

 

zvolávam  

 

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční  

dňa 09. augusta 2018, t. j. vo štvrtok, o 18.30 h v KD Lipová  

 

 

Program :  

 

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

zápisnice.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ Lipová 

3. Komunálne voľby v roku 2018 

4. Prejednanie náležitostí k bytovému domu Ondrochov 

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Prehľad prijatých uznesení  

8. Záver  

 

 

 

                                                                                         Mgr. Tatiana Ölvecká v. r. 

                                                                                                  starostka obce 

 

 

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovej, 

konaného dňa 9. augusta 2018, t. j. vo štvrtok 18:30 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 dvadsiatesedme, 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 a pani hlavná kontrolórka Ing. Renáta 

Petrušková. Informovala, že program dnešného zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom 

obvyklým a bol doručený poslancom OZ Lipová.  

Starostka obce doplnila do bodu rôzne konkrétne prejednávané záležitosti: 

a/ schválenie investičného zámeru – Wifi pre Teba a schválenie podania žiadosti o dotáciu 

b/ spolufinancovanie projetku „Zdravie na tanieri 2018“ 

c/ spolufinancovanie projektov materského centra Nezbedko od NSK 

 

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: Františka Lukůvku a Štefana Švajdu  

Za zapisovateľku zápisnice určila: Ing. Lenku Letkovú    

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. 308/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej  

schvaľuje 

program rokovania s doplnením v bode „Rôzne“, zloženie návrhovej komisie, volebnej 

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

predložené  zastupiteľstvu.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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



 

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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 26. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Lipovej, konaného dňa 13.7.2018 

Na 26. zasadnutí poslancov OZ Lipová boli prijaté uznesenia č. 305  až č. 307.  

Prijaté uznesenia nemali charakter poverenia konkrétnej osoby na ich plnenie, takže ich 

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

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 309/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ Lipová.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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.  Komunálne voľby v roku 2018 

Starostka obce informovala prítomných poslancov, že predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Andrej Danko dňa 6. júla 2018 na základe rozhodnutia č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení 

volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí – deň ich 

konania určil na sobotu 10. novembra 2018. Na základe chronologických termínov a lehôt 

viažucich sa k voľbám je potrebné najneskôr 90 dní pred voľbami určiť rozsah výkonu 

funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2018-2022. Obec Lipová vo volebnom období 

2014-2018 mala výkon funkcie starostu určený v celom rozsahu na plný úväzok. Uvedenú 

skutočnosť odporúčala vzhľadom na rozsah povinností starostu zachovať. Nikto z prítomných 

poslancov nemal pripomienky, tak starostka obce dala hlasovať.   



 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 310/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Lipová v celom rozsahu na plný  úväzok. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. 

 

Ďalej starostka obce informovala, že povinnosťou obecného zastupiteľstva v súvislosti 

s komunálnymi voľbami do samosprávnych orgánov je určenie počtu poslancov a utvorenie 

volebných obvodov. Nakoľko obec Lipová tvoria dve časti Ondrochov a Mlynský Sek, 

navrhla v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov pre obec 

Lipová v prípade voľby poslancov obecného zastupiteľstva – dva volebné obvody: 

1. volebný obvod tvorí časť obce Mlynský Sek 

2. volebný obvod tvorí časť obce Ondrochov  

Nikto z prítomných nemal námietky, starostka obce dala hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 311/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje 

v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov pre obec Lipová 

v prípade voľby poslancov obecného zastupiteľstva – dva volebné obvody: 

1. volebný obvod tvorí časť obce Mlynský Sek 

2. volebný obvod tvorí časť obce Ondrochov  



 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. 

 

Ďalej starostka informovala, že Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ukladá určiť počty poslancov, ktorí 

v nich majú byť zvolení tak, aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal približne 

rovnaký počet obyvateľov obce s trvalým pobytom vo volebnom obvode a to tak, aby 

neprichádzalo k disproporciám v počte obyvateľov pripadajúcich na jednotlivý poslanecký 

mandát, čím sa zabezpečí rovnosť volebného práva. Počet obyvateľov obce Lipová v čase 

vyhlásenia volieb bol 1526 obyvateľov. V časti Mlynský Sek je to 1185 obyvateľov a v časti 

Ondrochov 341 obyvateľov. Z dôvodu zabezpečenia rovnosti volebného práva navrhla pre 

jednotlivé volebné obvody nasledovný počet poslancov pre volebné obdobie 2018 - 2022:   

- Mlynský Sek = 7 poslancov   /1185/ 7 = 170 obyvateľov/ 

- Ondrochov    = 2 poslanci     / 341/2= 171 obyvateľov/ 

 

Poslanec Ľubomír Puk podal návrh, aby zostal zachovaný počet poslancov 6 za Mlynský Sek 

a 3 za Ondrochov z predchádzajúceho volebného obdobia. Poslanec Kajan navrhol zachovať 

počet 7 poslancov a 2 poslanci z viacerých volebných období pred r. 2014. K nemu sa pripojil 

aj poslanec Michal Andel. Starostka obce ňou predložený návrh opätovne odôvodnila s tým, 

že veľké rozdiely v počte občanov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát v rôznych 

volebných obvodoch pre voľby do toho istého zastupiteľského zboru by nemali ospravedlniť 

nijaké dôvody – čím sa zabezpečí rovnosť volebného práva.   

Starostka obce dala hlasovať  o ňou predloženom návrhu: 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 312/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 3. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 



 

výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipová:   

- Mlynský Sek - 7 poslancov 

- Ondrochov - 2 poslanci 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 5/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef Kúkela,  Štefan 

Švajda/  

Proti: 3/ František Lukůvka,  Slavomír Mikulec, Ľubomír Puk/                                                                                                   

Zdržal sa: 0 

Na základe hlasovania bolo  uznesenie prijaté. 

 

4. Prejednanie náležitostí k bytovému domu Ondrochov  

Starostka oboznámila prítomných poslancov, že dňa 17.7.2018 sme od ŠFRB obdržali listy, 

na základe ktorých nám bol poskytnutý úver zo ŠFRB. 

Ďalej informovala, že k podpisu predložených zmlúv príde 9.8.2018 a 10.8.2018 budú 

odovzdané na ŠFRB v Bratislave. Zároveň informovala, že Obci Lipová bola schválená na 

Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nenávratná 

dotácia na obstaranie kúpy nájomných bytov a technickej vybavenosti v zmysle podaných 

žiadostí.  O konkrétne informácie požiadala účtovníčku Mgr. Ivanu Slobodníkovú. 

1. Návrh zmluvy o úvere č. 400/163/2018 

- na obstaranie nájomného bytu kúpou, 

- výška poskytnutého úveru 269 400,00 eur, 

- úroková sadzba 1% p.a. 

- doba splatnosti 30 rokov, 

- mesačná splátka = 866,50 eur 

 

2. Návrh zmluvy o úvere č. 400/164/2018 

- na obstaranie technickej vybavenosti kúpou, 

- výška poskytnutého úveru 7 060,00,- eur, 

- úroková sadzba 1% p.a., 

- doba splatnosti 20 rokov, 

- mesačná splátka = 32,47,- eur 



 

3. Získané dotácie: 

- nenávratná dotácia na kúpu nájomných bytov = 145 060,00,- eur 

- nenávratná dotácia na kúpu technickej vybavenosti = 12 660,- eur 

Spolu nenávratná dotácia = 157 720,00,- eur 

Pri kúpe nájomných bytov v časti Ondrochov bude obecný rozpočet zaťažený čiastkami: 

- vlastné náklady na kúpu nájomných bytov = 13,10,- eur 

- vlastné náklady na kúpu technickej infraštruktúry = 34 365,30,- eur 

Spolu nenávratná dotácia = 34 378,40,- eur 

 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 313/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

predložené informácie o získaných nenávratných dotáciách z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja a priznaných úveroch zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a technickej 

vybavenosti v časti Ondrochov. 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. 

 

5. Rôzne 

5a/ schválenie investičného zámeru – Wifi pre Teba a schválenie podania žiadosti 

o dotáciu 

Starostka obce informovala, že dňa 30.7.2018 Úrad podpredsedu vlády SR vyhlásil výzvu na 

investičnú prioritu – Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie nástupných 

technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo – Budovanie regionálnych sietí s technologickou 

neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia  30Mbit/s 

prostredníctvom tejto výzvy majú na území obce /na verejných priestranstvách/ vzniknúť 

miesta, kde bude možné sa pripojiť na verejnú sieť. Úrad vlády  výzvu určil pre celé územie 

SR mimo Bratislavského kraja pričom maximálna výška nenávratného finančného príspevku, 



 

ktorý je možné získať je 15 000,- eur, spolufinancovanie obce predstavuje 5% z celkových 

oprávnených nákladov /t. j. 750,- eur/. K podaniu žiadosti je potrebné schváliť zámer, 

spolufinancovanie obce a zmenu rozpočtu. Nikto z prítomných nemal námietky, starostka 

obce dala o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 314/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

a/ schvaľuje 

investičný zámer budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre 

všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s 

b/ súhlasí  

s podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Úradu podpredsedu 

vlády SR na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre 

všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s 

c/ schvaľuje  

spolufinancovanie obce Lipová vo výške 750,00,- eur na projekt budovanie regionálnych sietí 

s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% 

pokrytia 30 Mbit/s 

d/ schvaľuje 

zmenu rozpočtu Obce Lipová pre rok 2018 navýšením príjmových finančných operácií 

prostredníctvom položky 454 001 – PFO z rezervného fondu obce o hodnotu 750,- eur 

a navýšením kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 008 – komunikačná 

infraštruktúra.  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. 

 

5b/ spolufinancovanie projetku „Zdravie na tanieri 2018“ 

Starostka informovala, že ministerstvo  školstva, vedy,  výskumu a športu SR vyhlásilo 

projekt na účelovo viazané finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu 



 

v oblasti zdravého životného štýlu s názvom „Zdravie na tanieri  2018“. Obec Lipová 

v spolupráci so Základnou školou Lipová vypracovala projekt a podala žiadosť. Predložená 

žiadosť pod názvom Zdravá desiata bola schválená a na jej základe boli získané nenávratné 

finančné prostriedky vo výške 3500,- eur. Podmienkou získania finančných prostriedkov je 

ale finančná spoluúčasť obce vo výške 500,- eur. Finančné prostriedky získané od 

Ministerstva školstva budú využité na zakúpenie výdajného automatu, na obstaranie 

materiálového zabezpečenia projektu /ovocie, nápoje, cereálie, mliečna desiata/. Na základe 

uvedených skutočností starostka obce navrhla zvýšiť priznané prostriedky pre ZŠ Lipová na 

rok 2018 o hodnotu 500,- eur a to zrealizovaním nasledovného rozpočtového presunu 

znížením položky 633 006 – Všeobecný materiál na opravy KD oddiel 08 2 0 a zvýšením 

príspevku ZŠ. Prítomní nemali pripomienku k danému návrhu, tak starostka obce dala 

hlasovať. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 315/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zníženie položky 633 006 – Všeobecný materiál na opravy KD v hodnote 500,00,- eur 

a zvýšenie príspevku pre Základnú školu na rok 2018 o 500,- eur vo väzbe na projekt „Zdravá 

desiata“  

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. 

 

5c/ spolufinancovanie projektov materského centra Nezbedko od NSK 

Starostka obce ďalej informovala, že na predchádzajúcom zastupiteľstve sme informovali, že 

materské centrum –Nezbedko pôsobiace na území obce Lipová získalo od Nitrianskeho 

samosprávneho kraja nenávratnú dotáciu na projekty: 

-Veľkolepá míľa pre mamu 2018 v hodnote 1350,- eur 

- Do toho – NEZBEDNÍCI v hodnote 980,- eur 



 

Jednou z podmienok získania predmetných financií je aj zabezpečenie spoluúčasti 

financovania obce Lipová v celkovej výške 150,- eur. Na základe uvedených skutočností 

požiadala prítomných poslancov zrealizovať rozpočtový presun v rámci položiek dotácie 

a príspevky. 

Návrh na uznesenie  

Uznesenie č. 316/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zníženie položky 642 026 – Sociálne dávky občanom oddiel 10 1 2 v hodnote 150,00,- eur 

a zvýšenie položky 642 001 6 – príspevok Nezbedko oddiel 08 4 0 v hodnote 150,00,- eur 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 8/ Michal Andel, Ing. Marek Harmata, MVDr. Milan Kajan, Jozef 

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

Za návrh: 8/ Michal Andel, 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. 

 

6. Diskusia 

        V diskusii  poslanci obecného zastupiteľstva riešili so starostkou obce niektoré 

záležitosti, ktoré im nanášajú občania pri stretnutiach alebo ich postrehli v dedine. P. Mikulec 

požiadal o zakúpenie čerpadla pre bytový dom v Ondrochove, poukázal na nutnosť prekrytia 

schodiska po získaní bytového domu do vlastníctva a oboznámil zastupiteľstvo so 

skutočnosťou, že za Ondrochovom sa nachádzajú sudy z neidentifikovaným materiálom, 

ktoré je potrebné, aby ten, kto ich tam zaniesol, ich aj odstránil. P. Lukůvka zasa upozornil na 

sťažnosti na psov u p. Keméňa ml., ľudia majú obavy, že preskočia ohradu, nakoľko je to 

väčšie plemeno. Pán Puk navrhol zistiť v SAD Nové Zámky zaviesť pravidelnú linku z 

nevyužitého autobusového spoja z Ondrochova so Šurian a potom aj späť. Starostka obce 

oznámila, že sa danými pripomienkami bude zaoberať a tiež predniesla niektoré problémy, 

ktoré sa v ostatnom čase vyskytli v obci. Všetky súvisia s nedávnymi prívalovými dažďami, 

kedy opäť vystúpila do popredia nevyhnutnosť riešiť niektoré úseky v obci protipovodňovými 

kanálmi. Jedná sa najmä o úsek v uličke za predajňou pani Jurčagovej smerom k pani 

Mentelovej, kde už v minulosti, naposledy v roku 2010, bola situácia veľmi vážna. Voda stojí 

pred rodinnými domami a pri výstavbe kanalizácie bola vyhĺbená priekopa, kde voda 



 

odtekala. Táto sa po čase zaniesla a je potrebné opäť aspoň na nejaký čas toto obnoviť. 

Starostka obce objednala mechanizmy a materiál na tento účel a v priebehu augusta sa táto 

záležitosť bude riešiť. Systémové riešenie predstavuje vyvýšenie komunikácie v tejto časti, 

ale problém by bolo vhodné riešiť aj v iných častiach. Na tento účel starostka obce navrhuje 

využiť financie z Európskej únie v rámci výzvy preventívne opatrenia na ochranu pred 

povodňami  a prvé predbežné rokovania ohľadne tejto výzvy už naplánovala.  Ďalej sa rieši 

odtrhnutá záveterná lišta na streche prezliekarní, starostka kontaktovala p. Kajanoviča, ktorý 

strechu robil a ten príde odstrániť závadu. Silné dažde narušili aj bývanie v bytovom dome 

v Mlynskom Seku, kde v strednom byte pretiekol už 2 krát plafón, prasklinu, ktorá sa ukázala 

na balkóne horného bytu  zacelili a bol objednaný stavebný inžinier na posúdenie závady  

s odporúčanými opatreniami na zamedzenie vody, predbežne to ukazuje na problém 

s presakujúcimi balkónmi. Starostku oslovila p. Pavlovičová, ktorá má problém s prístupom 

do dvora, nakoľko voda z ulice jej steká k bráne. V tejto súvislosti p. Lukůvka ponúkol dosky 

a miešačku s tým, že by bolo najjednoduchšie vyvýšiť chodník pri vstupe do domu 

vybetónovaním. Ďalej pokračovala diskusia k odzneným skutočnostiam a poslanci obecného 

zastupiteľstva ponúkli starostke pomoc podľa svojich možností pri odstraňovaní vzniknutých 

problémov.  

 

7. Prehľad prijatých uznesení  

Na 27. zasadnutí OZ Lipová dňa 9.8.2018 boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 308/2018 

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. 309/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ Lipová.  

 

 



 

Uznesenie č. 310/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Lipová v celom rozsahu na plný úväzok. 

 

Uznesenie č. 311/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje 

v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov pre obec Lipová 

v prípade voľby poslancov obecného zastupiteľstva – dva volebné obvody: 

1. volebný obvod tvorí časť obce Mlynský Sek 

2. volebný obvod tvorí časť obce Ondrochov  

 

Uznesenie č. 312/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 3. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipová:   

- Mlynský Sek - 7 poslancov 

- Ondrochov - 2 poslanci 

 

Uznesenie č. 313/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

berie na vedomie 

predložené informácie o získaných nenávratných dotáciách z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja a priznaných úveroch zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a technickej 

vybavenosti v časti Ondrochov. 

 

 



 

Uznesenie č. 314/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

a/ schvaľuje 

investičný zámer budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre 

všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s 

b/ súhlasí  

s podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Úradu podpredsedu 

vlády SR na budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre 

všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s 

c/ schvaľuje  

spolufinancovanie obce Lipová vo výške 750,00,- eur na projekt budovanie regionálnych sietí 

s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% 

pokrytia 30 Mbit/s 

d/ schvaľuje 

zmenu rozpočtu Obce Lipová pre rok 2018 navýšením príjmových finančných operácií 

prostredníctvom položky 454 001 – PFO z rezervného fondu obce o hodnotu 750,- eur 

a navýšením kapitálových výdavkov prostredníctvom položky 717 008 – komunikačná 

infraštruktúra.  

 

 

Uznesenie č. 315/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zníženie položky 633 006 – Všeobecný materiál na opravy KD v hodnote 500,00,- eur 

a zvýšenie príspevku pre Základnú školu na rok 2018 o 500 eur vo väzbe na projekt „Zdravá 

desiata“  

 

Uznesenie č. 316/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej 

schvaľuje 

zníženie položky 642 026 – Sociálne dávky občanom oddiel 10 1 2 v hodnote 150,00,- eur 

a zvýšenie položky 642 001 6 – príspevok Nezbedko oddiel 08 4 0 v hodnote 150,00,- eur 

 

 



 

8. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 27. zasadnutia poslancov OZ Lipová starostka obce 

poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Letková 

Mgr. Tatiana Ölvecká  - starostka obce  

 

František Lukůvka,                                                             Štefan Švajda  

overovateľ zápisnice                          overovateľ zápisnice  


