
Z á p i s n i c a 
z  2/2017 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. 4. 2017 o 18,00 hod. 

 

 

Prítomní: Poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ)  – podľa prezenčnej listiny. 

                  (Mgr. Kiseľa prišiel neskôr, hlasoval od 6. bodu rokovania) 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Záverečného účtu obce Okružná za rok 2016 

4. Schválenie návrhu VZN 1/2017 o podmienkach držania psov v obci Okružná 

5. Oznámenie majetkových pomerov starostu obce 

6. Zmeny v rozpočte obce – Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

7. Oprava cesty k družstvu 

8. Realizácia prác na priekope pri č. d. 136 – Pastir P. 

9. Zvedenie dažďovej vody na školskom dvore, úprava chodníkov a vstupu do ZŠ – 

realizácia 

10. Oprava Domu smútku 

11. Kúpa lavičiek na verejné priestranstva 

12. DHZ – prejednanie dotácie na požiarnu zbrojnicu a hasičské auto, menovanie veliteľa 

hasičskej jednoty 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

 

1. Otvorenie rokovania 

 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce p. Vladimír Magač, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania obecného 

zastupiteľstva. Poslanci program rokovania schválili. Za overovateľov zápisnice navrhol p. 

Jána Kaminského a Mgr. Petra Sučku. Vypracovaním zápisnice poveril p. Ľ. Pelecháčovú. 

 

Uznesenie č. 2/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s ú h l a s í , 

aby sa rokovanie OcZ  konalo podľa programu predloženého starostom obce V. Magačom. 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

- u r č u j e  

a) Ľ. Pelecháčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) J. Kaminského a Mgr. P. Sučku za overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie: 



za: Anderko, Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

3. Schválenie Záverečného účtu obce Okružná 

 

Záverečný účet obce Okružná za rok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce dňa 14. 3. 2017 a zvesený 29. 3. 2017. Na zasadnutí ObZ kontrolórka obce 

oboznámila prítomných so svojim stanoviskom  k záverečnému účtu za rok 2016. 

V stanovisku konštatovala, že Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2016 je 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení n. p. a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona 

Stanovisko hlavného kontrolóra je Prílohou č. 1  a Záverečný účet obce Prílohou č. 2 tejto 

zápisnice 

 

Uznesenie č. 3/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

 

 

Uznesenie č. 4/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

s c h v á ľ u j e 

Záverečný účet obce za rok 2016  a celoročné hospodárenie  za rok 2016 bez výhrad 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

      

Uznesenie č. 5/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

s c h v á ľ u j e 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 223 €. 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

4. Schválenie návrhu VZN 1/2017 o podmienkach držania psov v obci Okružná 

 



VZN 1/2017 o podmienkach držania a chovu psov v obci Okružná bolo vyvesené na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce Okružná  dňa 23. 3. 2017. Návrh bol zvesený a predložený 

na rokovanie OcZ dňa 6. 4. 2017. 

Uznesenie č. 6/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

s c h v á ľ u j e 

VZN č. 1/2017 o podmienkach držania a chovu psov v obci Okružná 

Hlasovanie: 

za:  Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: Anderko 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

5. Oznámenie majetkových pomeroch starostu obce 

 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov predložil starosta obce komisií OcZ písomné 

oznámenie o svojich majetkových pomeroch za rok 2016. Mgr. Peter Sučko skonštatoval, že 

predložené oznámenie o majetkových pomeroch spĺňa predpísané náležitosti a starosta obce 

spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií. 

 

Uznesenie č. 7/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Oznámenie starostu obce o jeho majetkových pomeroch  za rok 2016 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

 

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 

 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v dvoch 

častiach:  

a) návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v úhrne 8 000 € 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 

a jeho cieľom je úspora  niektorých položiek rozpočtu a navýšenie položky energie 

a vytvorenie rezervy na rekonštrukciu „cesty ku družstvu.“ Presuny v rozpočte 

b) návrh na rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtovaných položiek schváleného 

rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy výdavky. Príjmy sa zvyšujú o 18 630 € 

a výdaje o 8 300 €. 

Rozpočtové opatrenie tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 8/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

s c h v á ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Hlasovanie: 



za: Anderko, Kaminský, Mgr. Kiseľa, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

7. Oprava cesty k družstvu 

Starosta obce predložil 3 ponuky firiem na opravu „cesty ku družstvu“. Boli to firmy  

C.M.R.Prešov, STEFED Prešov, Asfaltozás, Maďarsko. Najnižšia ponuka je od firmy 

STEFED Prešov vo výške 3 392 €. ktorú OcZ vybralo. 

 

Uznesenie č. 9/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

s c h v á ľ u j e 

Rekonštrukciu „Cesty ku družstvu“ firmou STEFED s podmienkou spevnenia okrajov cesty 

vo vlastnej réžii pomocou obyvateľov, ktorých sa rekonštrukcia týka  

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský,  Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: Mgr. Kiseľa 

Uznesenie prijaté. 

 

8. Realizácia prác pri oprave priekopy pri dome č. 136  

Starosta obce informoval prítomných, že vo vlastnej réžii za pomoci menších obecných 

služieb sa plánuje opraviť priekopa pred domom P. Pastira. Pôvodné betónové kocky sa 

vyberú a nahradia sa betónovými žľabmi, ktoré sa zakúpili vlani. 

 

9. Zvedenie dažďovej vody na školskom dvore, úprava chodníkov a vstupu do školy – 

realizácia 

Starosta obce informoval, že v najbližšej dobe je nutné upraviť nádvorie školského dvora. Je 

nutné stiahnuť vodu zo zvodov do priekopy a opraviť vstup do Základnej školy, napr. 

uložením zámkovej dlažby. 

 

10. Oprava Domu smútku 

Starosta obce konštatoval, že Dom smútku si vyžaduje náter  dreveného obkladu z južnej 

strany, lebo hrozí úplne znehodnotenie palubiek. 

 

11. Kúpa lavičiek na verejné priestranstva 

Viacerí obyvatelia obce prišli s návrhom rozmiestniť oddychové lavičky po obci. OcZ 

diskutovalo o možnosti kúpiť nové alebo vyhotoviť ich svojpomocne. 



12. DHZ – prejednanie dotácie na požiarnu zbrojnicu a hasičské auto, menovanie veliteľa 

hasičskej jednoty. 

Predseda DHZ Pavol Kováč informoval, že na základe výzvy boli podané žiadosti na hasičské 

auto  a nenávratný príspevok na požiarnu zbrojnicu. Stále sa hľadá vhodné miesto na 

výstavbu požiarnej zbrojnice. Bola uzavretá dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku 

ochrany pred požiarmi medzi Obcou Okružná a Dobrovoľným hasičským zborom obce 

Okružná. 

Uznesenie č. 10/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

 berie na vedomie 

 

a) Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou 

Okružná a Dobrovoľnou požiarnou ochranou – Dobrovoľným hasičským zborom obce 

(DHZO) Okružná. 

b) Menovanie Jozefa Anderka do funkcie veliteľa hasičskej jednotky Dobrovoľného 

hasičského zboru obce Okružná 

Hlasovanie: 

za:  Kaminský, Mgr. Kiseľa, Kováč, Mgr. Sučko 

zdržal sa: Anderko 

proti: 0 

 

13. - 14. Rôzne a diskusia 

Starosta obce informoval prítomných 

 že vyšla výzva na kamerový systém, OcZ odporučilo  podať žiadosť na NFP na 

kamerový systém 

 že bola podaná tretí krát výzva na odstránenie a vyčistenie skládok 

Mgr. Peter Sučko odporúčal vypracovať VZN o počte smetných nádob pre jednotlivé 

domácnosti podľa počtu obyvateľov. Od 1 – 4 obyvateľov – jedna smetná nádoba, 5 a viac 

osôb v domácnosti – dve smetné nádoby 

 

14. Záver 

Starosta Vladimír Magač poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 

 

 

 

V Okružnej 6. 4. 2017 

Zapísala: Ľ. Pelecháčová 

 

Overil: .............................................. 

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

                                                                                                      Vladimír Magač, starosta obce 


