
Z á p i s n i c a  

z 8/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

28.08.2019 o 18.00 hod. 

 

Prítomní:  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 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky poplatkov v MŠ Okružná 

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. Kaminského a p. Rychvalského. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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



Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky poplatkov v MŠ Okružná 

 Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky 

poplatkov v MŠ Okružná. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 2/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky poplatkov v MŠ Okružná. 

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4., 5. Rôzne a Diskusia 

Poslanec p. Kaminský sa informoval o stave vypracovania ÚPO a o vytýčení vtáčieho 

územia v ňom. Zároveň požiadal, aby obec vyzvala občanov, aby si pokosili svoje pozemky, 

ktoré im boli vytýčené v rámci JPÚ. 

Starosta uviedol, že občanom, ktorí nemajú pokosené pozemky už boli odoslané listy 

s výzvou na pokosenie. 



Starosta ďalej informoval poslancov: 

- Slovenská správa ciest bude budúci týždeň osádzať v obci dopravné značky. Dopravné 

zrkadlo bude musieť obec zakúpiť. 

- počas intenzívnych dažďov voda v okolí cintorína zaplavovala okolité cesty, je potrebné túto 

situáciu vyriešiť. 

Poslanec p. Rychvalský upozornil, že rúra pri trafostanici je upchatá a je potrebné ju prečistiť. 

Informoval , že p. Slávik stavia chatu v obci načierno. 

 

Poslanec p. Kováč uviedol, že vstup do MŠ a ZŠ je potrebné označiť žltou prerušovanou 

čiarou, ktorá vyznačuje úsek, kde je zakázané státie vozidiel. 

Poslanci požiadali starostu, aby zorganizoval pracovné stretnutie poslancov s p. Ing. 

arch. Debnárom, s p. RNDr. Makarom (štátna ochrana prírody) a s. p. RNDr. Makarovou 

(oddelenie ochrany prírody a krajiny) v súvislosti s vypracovaním ÚPO. 

 

6. Záver 

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

 

V Okružnej 28. 08. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Ján Kaminský    ............................................. 

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


