
Z á p i s n i c a  

zo 0/2018 ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okružnej, 

konaného dňa 30.11.2018 o 17.00 hod. 

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač - starosta obce 

  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec Ocz 

Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce, podpredseda volebnej komisie 

 

Program rokovania: 

1. Úvodné náležitosti  

a) Otvorenie  

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhnutie návrhovej komisie  

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Okružná a odovzdanie 

osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

f) Vystúpenie starostu obce  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce § 13b) ods.1 

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

4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v 

prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov  

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

6. Určenie platu starostu obce  

7. Diskusia  

8. Záver 

 



1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie 

Na začiatku ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna. 

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

a oboznámil ich s programom zasadnutia a návrhom programu zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

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

p. Sučkovú.  

Uznesenie č. 33/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Okružná a odovzdanie 

osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 

Starosta obce odovzdal slovo podpredsedovi miestnej volebnej komisie, p. Sučkovej, ktorá 

oboznámila prítomných s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva v tomto znení: 

Volebná účasť 66,50 % 

- počet voličov zapísaných v zozname voličov    376 

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    250 

- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ  247 

- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  244 

Voľby starostu: 

1. Vladimír Magač 186 hlasov 

2. Pavol Sučko, Ing.   58 hlasov 



Voľby do obecného zastupiteľstva: 

1. Kaminský Ján  192 hlasov 

2. Sučko Peter, Mgr. 192 hlasov 

3. Kováč Pavol  183 hlasov 

4. Anderko Jozef 158 hlasov 

5. Rychvalský Julián   97 hlasov 

6. Biroš Jaroslav      81 hlasov (nezvolený za poslanca OZ) 

Po oznámení výsledkov volieb odovzdala podpredsedníčka miestnej volebnej komisie 

osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta zložil sľub, v znení podľa § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. 

Sľub potvrdil podpisom pod textom sľubu. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta vyzval poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na zloženie sľubu 

poslancov, v znení podľa § 26 zákona o obecnom zriadení. Po prečítaní sľubu poslanci potvrdili 

sľub podpisom pod text sľubu. 

f) Vystúpenie starostu obce 

Starosta vo svojom príhovore oboznámil prítomných o projektoch, ktoré plánuje realizovať 

z nenávratných finančných príspevkov PPA v nastávajúcom funkčnom období. Plánuje 

realizovať bezpečnostný systém vo výške 100 000 eur, rekonštrukciu obecného úradu vo výške 

97 600 eur a vybudovanie novej materskej školy vo výške 400 000 eur.  

Ďalej informoval prítomných, že v nadväznosti na ukončenie JPÚ, čaká na výzvu od PPA 

ohľadom budovania ciest. V súčasnosti prebiehajú rokovania s vodárňami, elektrárňami 

a plynárňami.  

Starosta uviedol, že v súčasnej dobe sa vypracováva nový územný plán obce Okružná. 

Po ukončení príhovoru predložil starosta návrh na prijatie uznesení. 

 

 

 



Uznesenie č. 34/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

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

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolený starosta obce Magač Vladimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Anderko Jozef, Kaminský Ján, Kováč Pavol, 

Rychvalský Julián a Sučko Peter zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta oboznámil prítomných poslancov s programom ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  Poslanci program zasadnutia schválili. 

 

Uznesenie č. 35/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 

aby sa ustanovujúce zasadnutie OZ konalo podľa programu predloženého starostom obce      

p. Magačom. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 



3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce § 13 b) ods.1 

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

Starosta predložil návrh, aby poslancom povereným zastupovaním starostu bol poslanec 

Ján Kaminský. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 36/2018 

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zastupovaním starostu obce § 

13b ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

P o v e r u j e  

poslanca Jána Kaminského zastupovaním starostu obce podľa § 13b ods. 1 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v 

prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

Starosta predložil návrh, aby poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa stal Pavol 

Kováč. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 37/2018 

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení. 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

P o v e r u j e  



poslanca Pavla Kováča zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 

12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

Obec musí povinne zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Starosta 

predložil návrh, aby predsedom tejto komisie sa stal Peter Sučko a členmi komisie všetci ostatní 

poslanci. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 38/2018 

K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľbe jej členov 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B) v o l í 

a) predsedu komisie: Mgr. Peter Sučko, 

b) členov komisie:  Jozef Anderko, 

Ján Kaminský, 

Pavol Kováč, 

Julián Rychvalský. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 



Uznesenie prijaté 

Starosta a prítomní poslanci sa dohodli, že zriadenie ďalších komisii, ktoré sú zložené 

z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom (napr. z odborníkov 

z obyvateľov obce pre oblasť, ktorej sa komisia venuje) preložia na ďalšie rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

6.  Určenie platu starostu 

V súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi 

patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a 

násobku podľa počtu obyvateľov obce (tzv. základný mesačný plat), t.j. 954 eur x 1,65 = 1575 

eur. 

Starosta predložil návrh mesačného platu starostu vo výške 1575 eur na schválenie. 

Poslanci za tento návrh hlasovali 

Uznesenie č. 39/2018 

K návrhu na určenie mesačného platu starostu. 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

U r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu 

Vladimíra Magača vo výške 1575 €.  

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 

 



7. Diskusia 

V diskusii vystúpil p. Jozef Sasarák, o otázkou prečo sa cesty neposýpajú soľou, ale 

štrkom. Podľa jeho názoru je posypávanie štrkom málo účinné. Starosta uviedol, že obec robí 

všetko preto, aby cesty v obci boli zjazdné. 

Ďalej v diskusii vystúpil poslanec p. Julián Rychvalský, ktorý vyjadril sklamanie 

z účasti obyvateľov na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a na záujme občanov 

o veci verejné. Zároveň uviedol, že ako novozvolený poslanec bude predkladať požiadavky 

obyvateľov OZ. Taktiež predniesol návrh, aby oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 

bolo vyhlasované obecným rozhlasom. 

V diskusii vystúpil p. Marián Fedor s otázkou, kedy sa plánuje v obci budovanie 

kanalizácie. Starosta uviedol, že je v jeho záujme riešiť túto situáciu, ale ide o veľmi zložitý 

proces, z finančného aj legislatívneho hľadiska. 

Na konci diskusie vystúpil p. Jozef Sukovský. Podal návrh, aby pri zriaďovaní komisií, 

bola zriadená aj komisia pre životné prostredie. Vyzval starostu aj poslancov, aby začali riešiť 

problém s vypúšťaním žúmp do priekop obyvateľmi a odstrániť havarijný stav, ktorý takýmto 

konaním obyvateľov vznikol. Starosta a poslanec p. Kaminský prisľúbili, že začnú túto situáciu 

riešiť v jarných mesiacoch.  

 

8. Záver 

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

 

V Okružnej 30. 11. 2018 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 

 

   Vladimír Magač,  

      starosta obce 


