
Z á p i s n i c a  

zo 6/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

27.06.2019 o 19.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter  Sučko - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

Ľudmila Pelecháčová - pracovníčka OcÚ 

 

 

Hostia:  Michal Daňo, Lucia Daňová, Patrik Kyseľa, Anton Leško, Michaela Lešková,  

  Kamil Rychvalský, Mária Vašková, Natália Vašková 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Záverečného účtu obce 2018 

4. Vypovedanie zmluvy zo Spoločného stavebného úradu Kapušany a uzatvorenie 

zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v obci Fulianka 

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. Sučka a p. Kováča. Za zapisovateľa určil 

p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie záverečného účtu obce 2018 

 Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovej stránke obce dňa 23.4.2019 a zvesený dňa 27.5.2019.  

Kontrolórka obce, p. Sučková, predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 

2018. V stanovisku konštatovala, že návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2018 je 

spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a obsahuje všetky predpísané náležitosti 

podľa §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie obce Okružná za rok 2018. Návrh záverečného 

účtu odporúčala schváliť bez výhrad. 

Starosta dal hlasovať za toto uznesenie: 



Uznesenie  č. 2/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

záverečný účet obce Okružná a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad 

- berie na vedomie 

stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

- schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  vo výške 168 eur na tvorbu rezervného fondu 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Vypovedanie zmluvy zo Spoločného stavebného úradu Kapušany a uzatvorenie 

zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v obci Fulianka 

Starosta dal poslancom hlasovať za vypovedanie zo zmluvy o zriadení Spoločného 

stavebného úradu Kapušany.  

Uznesenie č. 3/6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

vypovedanie zo zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu Kapušany. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 



Starosta dal poslancom hlasovať za zriadenie Spoločného stavebného úradu s obcou 

Fulianka. 

Uznesenie č. 4/6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

zriadenie Spoločného stavebného úradu s obcou Fulianka. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Rôzne 

a) Navýšenie počtu detí v MŠ 

Starosta obce informoval prítomných, že prihlášku do MŠ podali rodičia 25 detí, 

kapacita MŠ je 20 detí. Uviedol, že navýšil počet prijatých detí na 22. Riaditeľka MŠ s týmto 

počtom súhlasí. 

b) Požiadavky obyvateľov obce ohľadom výstavby nových rodinných domov 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili obyvatelia obce, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú 

výstavbu nových rodinných domov na ulici pri rod. Bruzdovej. Za týchto občanov vystúpil 

Michal Daňo a predniesol starostovi a poslancom OZ nasledujúce požiadavky a otázky: 

1. Zakončenie cesty (točňa) na konci ulice, bez ktorej nám nebude možné vydať stavebné 

povolenie na výstavbu rodinných domov. 

Starosta uviedol, že točňa je zakreslená v ÚPO, na katastri však nie. Tento rozpor bude 

reklamovaný u p. Repáňa.  

2. Odstránenie stromov, ktoré obmedzujú pohyb a prístupnosť na pozemky s nákladnými 

vozidlami, ktoré sú potrebné na výstavbu rodinných domov. 

Vyjadrenie starostu: Konáre stromu, ktorý je na obecnom pozemku je dovolené orezať. 

Na odstránenie stromu, ktorý je na súkromnom pozemku je potrebná dohoda s majiteľom 

pozemku. 

3. Upozornenie občanov na ulici nad našimi pozemkami, aby zamedzili úniku odpadových 

vôd z dôvodu výstavby vŕtaných studní, a tým môže byť zapríčinené znečistenie pitnej vody. 



Starosta navrhol, aby žiadatelia vyzvali majiteľov pozemkov na odstránenie znečistenia. 

V prípade, že nedôjde k dohode,  je potrebné doručiť písomnú sťažnosť na obecný úrad. 

P. Kováč upozornil, že priekopa má nesprávny spád, a tým nesprávny odtok. 

4. Ako dlho potrvá schválenie ÚPO Okružná. 

Starosta uviedol, že obec sa riadi aktuálnym ÚPO, ktorý bol schválený v r. 2008. 

V súčasnosti sa vypracováva ÚPO kde budú zapracované zmeny a doplnky. Nový ÚPO by mal 

byť schválený do 31.7.2019. 

5. Ako vie obec Okružná vypomôcť k dodaniu inžinierskych sietí k naším pozemkom? 

Starosta informoval, že vodárenská spoločnosť dodá materiál na výstavbu, prácu však 

musí vykonať každý občan vo svojej vlastnej réžii. Projekt na výstavbu dá vypracovať a zaplatí 

obec. 

p. Kaminský upozornil, že do projektu na výstavbu vodovodu je potrebné zahrnúť aj 

lokalitu okolo hlavej cesty, kde sa nachádzajú ďalšie stavebné pozemky. 

6. Ako vie obec Okružná prispieť na výstavbu pozemnej komunikácie k naším stavebným 

pozemkom. 

7. Osvetlenie - aspoň jedna pouličná lampa. 

Starosta prisľúbil konkrétne riešenie týchto požiadaviek a otázok s poslancami OZ. 

Vyjadrenie k ním doručí zúčastneným občanom v písomnej forme do 30 dní. 

c) Stav priekopy pri rod. Šitarovej 

Starosta informoval o havarijnom stave priekopy pri rodinnom dome rod. Šitarovej. 

Priekopa dostatočne neodvádza dažďovú vodu. Starosta požiadal poslancov o návrhy na 

riešenie tejto situácie. Poslanec p. Kaminský navrhol urobiť priepust vody cez pozemky rod. 

Lackaničovej a rod. Fučovej. Starosta uviedol, že o takomto návrhu riešenia bude komunikovať 

s uvedenými rodinami. 

d) Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva financií SR 

Starosta informoval, že obec má schválený nenávratný finančný príspevok 

z Ministerstva financií SR na verejné osvetlenie vo výške 10 800 eur. 

6. Diskusia 

p. Sučko uviedol, že na webovej stránke obce je umiestnená reklama na pohrebníctvo. 

Túto reklamu je potrebné odstrániť alebo ju spoplatniť. 



p. Sučko upozornil, že obec má zakúpené zábrany proti lastovičkám. Je potrebné 

umiestniť ich na budovu OcÚ v jesenných mesiacoch. 

p. Kaminský navrhol zakúpenie 4 klimatizačných jednotiek do sály obecného úradu. 

Starosta informoval, že v mesiaci júl prebehne výberové konanie na riaditeľku ZŠ. 

p. Rychvalský navrhol premiestnenie erbu obce na viditeľnejšie miesto pri vstupe do 

obce. 

 

7. Záver 

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

 

V Okružnej 27. 06. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

Pavol Kováč  .............................................. 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


