
Z á p i s n i c a  

zo 4/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

19.03.2019 o 19.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - 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. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

ZŠ 

4. Prejednanie zmluvy o nájme chladiaceho zariadenia v dome smútku 

5. Kúpa betónovej garáže - prejednanie 

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. Sučku a p. Rychvalského. Za zapisovateľa 

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

Poslanci program rokovania schválili. 

 



Uznesenie č. 1/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

ZŠ 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 

1. ročníka ZŠ na schválenie. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

 

Uznesenie č. 2/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 



4. Prejednanie zmluvy o nájme chladiaceho zariadenia v dome smútku 

Starosta predložil poslancom návrh zmluvy od firmy BAREZO, s.r.o. o nájme chladiaceho 

zariadenia v dome smútku. Poslanci sa zhodli, že prenájom chladiaceho zariadenia je pre obec 

nerentabilné. 

 

5. Kúpa betónovej garáže - prejednanie 

Starosta predložil ponuku na betónovú garáž od firmy Lumix Trade, s.r.o. Cena garáže je 

1800 eur a cena prepravy 500 eur s DPH. Poslanec p. Kaminský navrhol kúpu lacnejšej 

alternatívy, a to kúpu lodného kontajnera, ktorého cena je cca 1000 eur.  

 

Uznesenie č. 3/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

kúpu lodného kontajnera 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Rôzne 

Starosta informoval prítomných, že obci bola doručená nová zmluva na kontajner na 

šatstvo. Poplatok za vývoz kontajnera je 15 eur za mesiac. 

 

Uznesenie č. 4/4/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

zmluvu na kontajner na šatstvo. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 



Starosta predložil zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre záujmové združenie 

Okružná, ktoré je zastúpené Mgr. Petrom Sučkom. Poskytnutá dotácie je vo výške 300 eur. 

Mgr. Peter Sučko túto zmluvu podpísal. 

 

V rámci dokumentácie krízového štábu obce dal starosta podpísať poslancom vymenovacie 

dekréty za členov krízového štábu. Poslanci tieto dekréty podpísali. 

 

Starosta informoval, že jedná so slovenskou správou ciest ohľadom osadenia dopravných 

značiek a zrkadla v obci. 

 

Starosta informoval, že na podnet občanov predloží spoločnosti SAD Prešov návrh na 

zmenu odchodu autobusu z 5.35 hod na 5.25 hod. 

 

Starosta predložil územný plán obce a oboznámil poslancov o aktuálnom stave v rámci 

vypracovávania nového územného plánu obce. 

p. Rychvalský požiadal, aby z územného plánu obce bolo odstránené jazero (pod 

kameňolomom). 

V rámci vytýčenia vtáčieho územia v predloženom územnom pláne obce, poslanci žiadajú 

stretnúť sa zo zástupcami oddelenia ochrany prírody a životného prostredia priamo v teréne, na 

vytýčenej ploche vtáčieho územia v obci. 

 

Starosta informoval, že začal jednanie z vodárňami a elektrárňami ohľadom rozšírenia sieti 

na nové pozemky vytvorené v rámci JPÚ. Elektrárne navrhli, aby obec vytvorila namiesto 

jedného komplexného projektu elektrickej prípojky viacero lokálnych projektov. V rámci 

vodovodnej prípojky starosta informoval, že podľa vodárenskej spoločnosti má súčasný 

vodojem nízky objem a malý prietok. Vodárne navrhli napojenie na Starinu. 

Starosta predložil cenu projektu na rozšírenie vodovodu v prípade napojenia na pôvodný 

vodojem, a to vo výške 10 219,50 eur bez DPH. Prepočet celkových nákladov na stavbu 

vodovodu predstavuje sumu 769 807 eur s DPH. 

 

Poslanec p. Kováč upozornil, že obec by mala prijať nasledovné všeobecne záväzné 

nariadenia: VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev, VZN o ochrane verejnej 

zelene, VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce, VZN 

o organizácii miestneho referenda, VZN o verejnom poriadku, VZN o chove zvierat. 



 

7. Diskusia 

V diskusii vystúpil p. Kaminský so žiadosťou, aby zberatelia opotrebovaných batérii, ktorí 

prídu do obce, oznamovali zber na obecnom úrade a preukázali sa občianskym preukazom. 

 

8. Záver 

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

 

 

 

V Okružnej 19. 03. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Mgr. Peter Sučko  ............................................. 

   Julián Rychvalský .............................................. 

 

 

 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 


