
Z á p i s n i c a 

z 4/2017 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.8. 2017 o 

18,00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko – poslanec OcZ 

  Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

  Ján Kaminský – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Prerokovanie Územného plánu obce podľa §30 ods. 4 stav. Zákona 

4. Stavebné práce na potoku pri č. d. 45 

5. Prehodnotenie projektu ZŠ – kanalizácia, žumpa 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

1. Otvorenie rokovania 

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

a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Kaminského a p. Sučka. Za zapisovateľa určil p. 

Sučkovú. Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ s programom rokovania.  Poslanci 

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 14/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- s ú h l a s í, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Kaminský, Sučko 



Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- u r č u j e 

a) Mgr. M. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Kaminského a p. Mgr. Sučka za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

3. Prerokovanie Územného plánu obce podľa §30 ods. 4 stav. zákona 

Starosta informoval prítomných, že obec má povinnosť podľa § 30 odst. 4 Stavebného zákona 

každé 4 roky prehodnotiť územný plán obce. Oboznámil ich listom odbornej spôsobilej osoby 

na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie p. Ing. 

architektom Vladimírom Debnárom, ktorý v svojom liste v auguste 2017 vyjadril názor, že 

zmena Územného plánu nie je potrebná, s čím poslanci súhlasili. Poslanci za tento návrh 

hlasovali. 

Uznesenie č. 15/2017  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- s c h v á ľ u j e,  

že Územný plán  obce Okružná nie je potrebné aktualizovať. 

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

zdržal sa: 0  

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

4. Stavebné práce na potoku pri č. d. 45 

Starosta predložil návrh na začatie stavebných prác na potoku pri č. d. 45 (p. Kočiš). Starosta 

informoval, že stavebný materiál je už zabezpečený a že na začatie stavebných prác je potrebné 

vypracovanie štúdie architektom, ktorej cena pohybuje vo výške cca 1000 eur. Ďalej informoval 

prítomných, že stavebné stroje môžu mať problém s prístupom k potoku kvôli nízko 

umiestnenému elektrickému vedeniu. P. Kaminský podal návrh spísať s p. Kočišom zmluvu 

o dielo v prípade potreby rozobratia a znovu osadenia plotového pletiva, ktoré je v blízkosti 

potoka. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 16/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v á ľ u j e,  



začatie vybavovania potrebných dokumentov pre vykonanie stavebných práce na potoku pri 

č.d. 45. 

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

zdržal sa: 0  

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

5. Prehodnotenie projektu ZŠ – kanalizácia, žumpa 

Starosta obce predniesol návrh na zakúpenie novej žumpy pre ZŠ v objeme 24 m3 

(dvojkomorová 2 x 12m3) a jej umiestnenie na obecnom pozemku oproti areálu školy (pod 

domom p. Lukáča). Starosta predložil aj cenové ponuky na žumpu. Celkovú predpokladanú 

sumu na zakúpenie a umiestnenie žumpy odhadol vo výške 4000 – 5000 eur. Poslanci za tento 

návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 17/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v á ľ u j e,  

zakúpenie novej žumpy pre ZŠ a začatie prác na jej umiestnení na pozemku oproti areálu 

školy. 

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

zdržal sa: 0  

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

6. Rôzne 

a) Oprava priekopy pri č.d. 136 – P. Pastir 

Starosta informoval o plánovanej oprave priekopy pri č. d. 136 – P. Pastir. Poslanci sa zhodli 

na návrhu, že na opravu sa použijú plastové rúry a zberná šachta. 

b) Kosenie trávnika v okolí chrámu 

Starosta vyzval členov farskej rady, aby určila osobu zodpovednú za kosenie trávnika v okolí 

chrámu. 

c) Parkovanie autobusu pred chrámom 

Starosta informoval poslancov o probléme s parkovaním autobusu pri chráme. Poslanci sa 

zhodli, že šoférom SAD bude vyhradené miesto na parkovanie pri cintoríne, ktoré musia 

rešpektovať. Toto rozhodnutie bude písomne doručené aj spoločnosti SAD. 

 

 



d) Nová hasičská zbrojnica – umiestnenie 

Starosta informoval prítomných poslancov o výzve Ministerstva vnútra SR na predkladanie 

žiadostí na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Starosta požiadal poslancov o návrhy na 

umiestnenie hasičskej zbrojnice. Poslanci navrhli miesto na miestnom poľnohospodárskom 

družstve. 

 

7. Záver 

Starosta obce Vladimír Magač poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 

 

V Okružnej 31. 8. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 Vladimír Magač, starosta obce 

 


