
Z á p i s n i c a 

z 7/2017 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  

 21. 12. 2017 o 18,00 hod. 

 

Prítomní:  Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

  Ján Kaminský – poslanec OcZ 

  Patrik Kiseľa – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Ľudmila Pelecháčová – pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

4. Schválenie VZN č. 3/2017 o poskytovaní stravovania pre občanov obce Okružná 

5. Schválenie smernice pre vybavovanie sťažností obce Okružná 

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. J. Anderka a P.Kováča. Za zapisovateľa určil p. 

Pelecháčovú. Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ s programom rokovania.  

Poslanci program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 25/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

a )  s ú h l a s í, 

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

 



Hlasovanie: 

Za: Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

b) u r č u j e 

- P. Pelecháčovú za zapisovateľa zápisnice 

- p. J. Anderka a P. Kováča  za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

za: Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 bol zverejnený na webovej 

stránke obce a na úradnej tabuli. dňa 27. 11. 2017 a zvesený 11. 12. 2017. Kontrolórka obce 

Mgr. Miroslava Sučková predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce Okružná, 

v ktorom konštatovala, že návrh rozpočtu na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný a rozpočty 

na rok 2019 a 2020 sú navrhnuté ako prebytkové, čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 

Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti doporučila poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu schváliť.  

 

 

Uznesenie č. 26/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

a) s c h v a ľ u j e   návrh rozpočtu na rok 2018 

b) b e r i e   n a    v e d o m i e   návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 



4. Schválenie VZN č. 3/2017 o poskytovaní stravovania pre občanov obce Okružná 

 

Na úradnej tabuli a webovej stránke obce  Okružná bolo dňa 9. 11. 2017 zverejnené a 25. 11. 

2017 zvesené  VZN č. 3/2017 O poskytovaní stravovanie pre občanov obce Okružná, ktoré 

upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania príspevku na stravovanie občanom obce 

Okružná. Starosta predložil VZN č. 3/2017 na schválenie. 

 

Uznesenie č. 27/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v a ľ u j e 

VZN č. 3/2017 o poskytovaní stravovania pre občanov obce Okružná 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P. 

zdržal sa:  Sučko P. 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

5. Schválenie smernice na vybavovanie sťažností Obce Okružná 

V nadväznosti na ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov dal starosta obce vypracovať Smernicu upravujúcu postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní,  prešetrovaní a vybavovaní sťažností fyzických alebo právnickych osôb. Znenie 

smernice dostali poslanci mailom. Starosta obce predložil poslancom na schválenie 

vypracovanú Smernicu na vybavovanie sťažností obce Okružná 

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v a ľ u j e 

Smernicu upravujúcu postup pri vybavovaní sťažností. 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

zdržal sa:  0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

 

 



      6. 7. Rôzne a diskusia 

Starosta informoval prítomných, že Obec podala žiadosť  

 o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na Rekonštrukciu 

a modernizáciu detského ihriska Na základe tejto žiadosti poskytlo MF SR obci dotáciu 

vo výške 5 000 €. 

 Žiadosť o NFP  na likvidáciu čiernych skládok bola neúspešná.  

 Na základe Výzvy Ministerstva vnútra na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v oblasti prevencie kriminality SR sme dostali dotáciu na verejné osvetlenie vo výške 

5000 €. 

 V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014—2020 Obec Okružná podala žiadosť 

o Nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zlepšenie vzhľadu obce Okružná – 

úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov“. Na odpoveď na tento 

projekt stále čakáme.    

 

9. Záver 

Starosta obce Vladimír Magač poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

V Okružnej 21. 12.  2017 

 

Zapísala: Ľudmila Pelecháčová 

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

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

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 


