
Z á p i s n i c a  

z 3/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

20.02.2019 o 19.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

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. Havarijný stav v materskej škole - plynový kotol 

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. Kováča a p. Anderka. Za zapisovateľa určil 

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

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/3/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Havarijný stav v materskej škole - plynový kotol 

Starosta obce oboznámil prítomných o havarijnom stave plynového kotla v materskej škole 

a o nutnosti zakúpenia nového plynového kotla. Ďalej uviedol, že firma Plynas, s.r.o. vykonala 

preplach celého systému kúrenia v cene 444,80 eur.  

Starosta predložil cenové ponuky na nový kotol od firiem Plynas, s.r.o. (značky kotlov 

Junkers, Atag, Quantum), Koles J&J, s.r.o. (značky kotlov Junkers, Atag), Martina Mižaninová 

- DomPlot (značky kotlov Junkers, Atag). 

Poslanec p. Kováč odporučil značky kotlov Vailland a Proterm. 

Starosta sa telefonicky spojil s p. Birošom, ktorý vykonáva montáž, opravu a údržbu 

plynových zariadení a vypýtal si referencie na uvedené značky kotlov. 

 

4. Rôzne 

Starosta predložil ponuky na traktorovú kosačku, ktorú plánuje obec zakúpiť. Zároveň 

uviedol, že v prípade zakúpenia traktorovej kosačky je potrebné riešiť jej uskladnenie resp. 

parkovanie a tiež uskladnenie multikáry. Poslanec p. Anderko navrhol na uskladnenie týchto 

zariadení betónové garáže. 

 

Starosta predložil stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k dokumentácii pre 

stavebné povolenie - čistička odpadových vôd pre ZŠ a MŠ. V stanovisku boli uvedené 

podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby SVP vydal stavebné povolenie. 



5. Diskusia 

Poslanec p. Kováč pripomenul opravu osvetlenia v ZŠ a nainštalovanie fotobunky pred 

vchodom do ZŠ. 

 

6. Záver 

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

 

 

 

V Okružnej 20. 02. 2019 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

Overil: Pavol Kováč   ............................................. 

 Jozef Anderko .............................................. 

 

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 


