
Z á p i s n i c a  

z 1/2018 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

14.12.2018 o 17.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

Mgr. Alena Šimková  - riaditeľka ZŠ Okružná, hosť 

Mária Kováčová - hosť 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Odsúhlasenie novej materskej školy, ktorej zriaďovateľ je obec 

4. Schválenie úveru na preklenutie platby z PPA v sume 47 532 € k projektu 

Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí a parkov 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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. Kováča a p. Rychvalského. Za zapisovateľa 

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

Poslanci program rokovania schválili. 

Uznesenie č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  



- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Kováča a p. Rychvalského za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

3. Odsúhlasenie novej materskej školy, ktorej zriaďovateľ je obec 

Starosta oboznámil prítomných o zámere výstavby novej materskej školy, ktorej 

zriaďovateľ je obec. Obec sa zapojila do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl. Nová materská škola bude disponovať kapacitou 40 detí. Celkové oprávnené 

výdavky na jedno miesto sú stanovené max. vo výške 6700 € (s DPH) na vytvorenie nových 

kapacít materskej školy pre 1 dieťa. 

Starosta požiadal poslancov, aby za odsúhlasenie výstavby novej materskej školy 

hlasovali. 

Uznesenie č. 41/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- súhlasí 

s výstavbou novej materskej školy, ktorej zriaďovateľ je obec 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



 

4. Schválenie úveru na preklenutie platby z PPA v sume 47 532 € k projektu 

Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, 

námestí a parkov 

Starosta požiadal poslancov o schválenie úveru na preklenutie platby PPA v sume 47 532 € 

k projektu Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí 

a parkov. Kontrolórka, p. Sučková, uviedla prepočet nákladov na úver predložených Prima 

bankou. Náklady súvisiace s poskytnutím úveru na prefinancovanie  NFP vo výške 47 532 € 

(50% z priznaného NFP po zohľadnení zálohovej platby) - poplatok za poskytnutie 200 €, 

poplatok za monitoring 47,53 €, úroky - 475,33 € za rok, 39,61€ za mesiac. Poslanci za tento 

návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 42/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- súhlasí 

aby, obec zobrala úver na preklenutie platby PPA v sume 47 532 € k projektu Zlepšenie 

vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Rôzne 

Prerokovanie použitia finančných prostriedkov ZŠ na obnovu areálu školy 

Poslanec p. Kováč, ako člen rady školy vystúpil s námietkou, že obnova areálu školy 

a vybudovanie bezbariérového prístupu do MŠ bolo financované z prostriedkov základnej 

školy, a to bez vedomia poslancov a riaditeľky základnej školy. Zároveň uviedol, že základná 

škola je nedostatočne vybavená a potrebuje finančné prostriedky na počítačovú techniku 

a interiérové vybavenie.  

Starosta uviedol, že obnova areálu školy bola potrebná, keďže bol v havarijnom stave 

a že táto obnova predstavovala pre obec veľkú finančnú investíciu, preto sa na financovanie 

tohto projektu použili finančné prostriedky ZŠ. 



Riaditeľka základnej školy, p. Alena Šimková uviedla, že nebola informovaná, že 

obnova areálu školy bude financovaná z prostriedkov základnej školy. Požiadala starostu obce, 

aby bola pozvaná na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa budú 

prerokovávať záležitosti týkajúce sa základnej školy. Zároveň požiadala starostu o osobné 

ohodnotenie. 

Starosta uviedol, že finančné prostriedky základnej školy, ktoré boli použité na obnovu 

areálu školy zohľadní v rozpočte na nasledujúci rok. (t.j. zvýši výdavky základnej školy na rok 

2019). Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

6. Diskusia 

Poslanec p. Kováč uviedol, že je potrebné pred vchod ZŠ nainštalovať svetlo 

s fotobunkou, umiestniť nové vešiaky do chodby školy a upraviť betónové tvárnice pri vstupe 

do materskej školy, kvôli nebezpečenstvu úrazu. 

Poslanec p. Kováč informoval prítomných, že obec môže získať finančný príspevok od 

firmy Lear Corporation na detské ihrisko vo výške 2000 €. 

 

7. Záver 

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

 

 

 

V Okružnej 14. 12. 2018 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 



 

 


