
Z á p i s n i c a  

z 9/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

29.11.2019 o 17.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch 

4. Schválenie VZN č. 4/2019 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene 

5. Schválenie VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku 

6. Schválenie VZN č. 6/2019 o organizácii miestneho referenda 

7. Schválenie VZN č. 7/2019 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi 

a úžitkovými zvieratami 

8. Schválenie úveru na projekt Bezpečnostný systém v obci Okružná vo výške 99 991,82 

EUR na základe schváleného nenávratného finančného príspevku z PPA 

9. Schválenie spoluúčasti 20% z dotácie Ministerstva vnútra SR na projekt Bezpečnostný 

systém v obci v sume 1250 EUR 

10. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2019 

11. Schválenie úveru na indikatívnu ponuku financovania pre obec Okružná - financovanie 

projektu novej MŠ a 5% spolufinancovanie 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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. Anderka a p. Kováča. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch 

a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Okružná. Poslanci za tento návrh VZN 

hlasovali. 

 

 

 



Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej, 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach 

poskytujúcich služby na území obce Okružná. 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: Anderko, Kováč, Rychvalský 

Uznesenie neprijaté 

 

4. Schválenie VZN č. 4/2019 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene 

Starosta obce predložil poslancom OcZ návrh VZN č. 4/2019 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene. 

Poslanci za tento návrh VZN hlasovali. 

 

Uznesenie 2/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 4/2019 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku. Poslanec p. Kováč navrhol 

vymazať v tomto návrhu VZN  odsek 2. v čl. VI., v ktorom sa zakazuje parkovanie vozidiel 

na verejných priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych komunikáciách, 

ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce. 

Poslanci za tento návrh VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku hlasovali. 

 

 



Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: Anderko, Kováč, Rychvalský 

Uznesenie neprijaté 

 

6. Schválenie VZN č. 6/2019 o organizácii miestneho referenda 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 6/2019 o organizácii miestneho referenda. Poslanci za 

tento návrh hlasovali. 

Uznesenie 3/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 6/2019 o organizácii miestneho referenda 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Schválenie VZN č. 7/2019 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi 

a úžitkovými zvieratami 

Starosta obce predložil návrh VZN č. 7/2019 o podmienkach chovu, držania a manipulácie 

s domácimi a úžitkovými zvieratami. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie 4/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 7/2019 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými 

zvieratami. 

 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8. Schválenie úveru na projekt Bezpečnostný systém v obci Okružná vo výške 99 991,82 

EUR na základe schváleného nenávratného finančného príspevku z PPA 

Starosta obce predložil návrh na schválenie úveru na projekt Bezpečnostný systém v obci 

Okružná vo výške 99 991,82 EUR na základe schváleného nenávratného finančného príspevku 

z PPA. Ide o preklenovací úver, ktorý slúži na preklenutie časového nesúladu peňažných tokov 

s hodnotovými tokmi. Poslanci za schválenie úveru hlasovali. 

Uznesenie 5/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

prijatie preklenovacieho úveru na projekt Bezpečnostný systém v obci Okružná vo výške 

99 991,82 eur. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

9. Schválenie spoluúčasti 20% z dotácie Ministerstva vnútra SR na projekt Bezpečnostný 

systém v obci v sume 1250 EUR 

Starosta predložil návrh na schválenie spoluúčasti 20% z dotácie Ministerstva vnútra SR na 

projekt Bezpečnostný systém v obci v sume 1250 EUR z rezervného fondu. Poslanci za tento 

návrh hlasovali. 

Uznesenie 6/9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1250 eur na financovanie spoluúčasti 20% 

z dotácie Ministerstva vnútra SR na projekt bezpečnostný systém v obci. 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

10. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2019 

Starosta obce predložil na schválenie rozpočtové opatrenia na rok 2019. Poslanci za tento návrh 

rozpočtových opatrení hlasovali. 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenia na rok 2019 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: Anderko, Kováč, Rychvalský 

Uznesenie neprijaté 

 

11. Schválenie úveru na indikatívnu ponuku financovania pre obec Okružná - 

financovanie projektu novej MŠ a 5% spolufinancovanie 

Starosta predložil návrh na schválenie úveru na indikatívnu ponuku financovania pre obec 

Okružná - financovanie projektu novej MŠ a 5% spolufinancovanie vo výške 20 000 eur. 

Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

prijatie úveru na indikatívnu ponuku financovania pre obec Okružná - financovanie projektu 

novej MŠ a 5% spolufinancovanie vo výške 20 000 eur. 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: Anderko, Kováč, Rychvalský 



Uznesenie neprijaté 

 

12. Rôzne 

a) Poslanec p. Rychvalský upozornil, že na lavičkách umiestnených pri dome smútku sa 

zdržiava mládež. Starosta informoval, že lavičky budú presunuté do domu smútku. 

b) Poslanec p. Kováč predložil v mene všetkých poslancov OZ rozpočtové opatrenie: 

- zníženie výdavkov na položke 610-mzdy obecný úrad o sumu 2000 eur, 

- navýšenie výdavkov na položke 700-kapitálové výdavky o sumu 2000 eur. 

K rozpočtovým opatreniam bola predložená aj dôvodová správa. 

c) Poslanec p. Kováč sa informoval, v akom stave je vypracovanie návrhu VZN o názve ulíc. 

Daniela Bruzdová uviedla, že návrh VZN je rozpracovaný. 

d) Poslanec p. Kováč upozornil, že je potrebné schváliť rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva a vypracovať zásady odmeňovania poslancov. 

e) Poslanec p. Kováč navrhol doplniť do programov zasadnutí OZ bod „interpelácie“. 

f) Poslanec p. Kováč upozornil, že je potrebné na webovej stránke obce aktualizovať niektoré 

údaje. Zároveň sa informoval, či je reklama na pohrebníctvo odstránená z webovej stránky 

obce. Daniela Bruzdová uviedla, že reklama na pohrebníctvo je už odstránená. 

g) Poslanec p. Kováč upozornil, že je potrebné dokončiť chodník pri MŠ a vyznačiť žltými 

čiarami plochu pred vstupom do MŠ, na ktorej je zakázané státie vozidiel. 

h) Poslanec p. Kováč sa informoval, kedy obec plánuje oplotenie asfaltového ihriska, nakoľko 

sú už zakúpené stĺpy k oploteniu. Starosta uviedol, že oplotenie ihriska sa neuskutočnilo kvôli 

nedostatku pracovníkov. P. Kováč navrhol vyhlásiť brigádu občanov. 

i) Poslanec p. Kováč sa informoval, či sa plánuje robiť nadstavba nad budovu obecného úradu. 

Starosta uviedol, že projekt na nadstavbu je vypracovaný, nadstavba sa však v najbližšej dobe 

neplánuje. 

j) Starosta uviedol, že je potrebné, aby sa pracovníci, ktorí robia pomníky na miestnom 

cintoríne, ohlásili na obecnom úrade. 

k) Poslanec p. Rychvalský upozornil, že každá osoba, ktorá podniká na území obce Okružná, 

musí mať nahlásenú prevádzku na obecnom úrade. Zároveň je potrebné určiť výšku dane 

a poplatkov za odpady určeným prevádzkam. 



l) Starosta navrhol upraviť výšku poplatkov za sálu (v prípade, že pri akcii bude využitá živá 

hudba, ako a či sa využije kuchyňa,...) 

 

 

14. Záver 

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

 

V Okružnej 29. 11. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Jozef Anderko    ............................................. 

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


