
Z á p i s n i c a  

zo 6/2018 mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

11.10.2018 o 19.00 hod. 

 

 

Prítomní:  Mgr. Patrik Kiseľa – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie projektového zámeru výstavby novej škôlky 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. 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. Kiseľu a p. Sučku. Za zapisovateľa určil          

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

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 30/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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



Hlasovanie: 

Za: Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Kiseľu a p. Sučku za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie projektového zámeru výstavby novej škôlky 

Starosta oboznámil prítomných o výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie 

kapacít infraštruktúry materských škôl. V súvislosti s uvedeným, predložil projekt novostavby 

materskej školy s dvoma triedami s kapacitou 40 detí (v každej triede 20 detí). Celkové 

oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené max. vo výške 6700 EUR (s DPH) na 

vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa. Predpoklad starostu je, že na 

dofinancovanie výstavby novej materskej školy bude potrebných 100 000 EUR, ktoré by obec 

získala formou úveru. Kontrolórka, p, Sučková, uviedla v akej maximálnej výške môže obec 

prijať nenávratné zdroje financovania na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy (§17).  Následne starosta vyzval poslancov, aby za tento zámer 

hlasovali. 

Uznesenie č. 31/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

zapojenie sa do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie 

projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl 

Hlasovanie: 

Za: Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 



Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Rôzne 

4a) Starosta informoval prítomných, že obec dala vypracovať nový územný plán obce, ktorý 

by mal byť dokončený do konca februára 2019. 

4b) Starosta predložil zámer obce odkúpiť pozemky od vlastníkov parcely 113/1 a 113/2, LV 

124, v rozlohe cca 1000 m2 .  Tieto pozemky obec plánuje využiť pre plánovanú výstavbu novej 

MŠ.  

Uznesenie č. 32/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

zámer obce odkúpiť pozemky od vlastníkov parcely 113/1 a 113/2, LV 124, v rozlohe cca 

1000 m2. 

Hlasovanie: 

Za: Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Diskusia 

V diskusii vystúpil p. Sučko, ktorý sa chcel informovať v akom štádiu je riešenie 

umiestnenia dopravného zrkadla k odbočke pri č.d.100. Starosta uviedol, že jeho zámerom je, 

aby kúpa tohto zrkadla bola zafinancované slovenskou správou ciest. 

Starosta v diskusii uviedol, že: 

-  inštalácia kamerového systému, na ktorý dostala obec dotáciu vo výške 5000 EUR by 

mala prebehnúť budúci týždeň, 

- bola vykonaná revízia verejného osvetlenia. 

 

6. Záver 

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

 



V Okružnej 11. 10. 2018 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 


