
Z á p i s n i c a  

z 10/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

19.12.2019 o 17.00 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 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Hostia:  Anton Jakubko 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2020 

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

projektu novej MŠ a 5% spolufinancovanie 

5. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2019 

6. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

7. Rôzne 

8. Interpelácie 

9. 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. Sučka. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/10/2019 

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. Kaminského a p. Sučku za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2020 

Starosta predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN č. 8/2019 o miestnych 

daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2020. 

Poslanec p. Rychvalský poznamenal, že výška poplatkov za komunálny odpad (12 

eur/občan/rok) je vysoká. Starosta uviedol, že poplatok za komunálny odpad bolo potrebné 

zvýšiť, nakoľko obec dopláca za vývoz komunálneho odpadu a vývoz veľkokapacitného 

kontajnera vysokú sumu. 

Poslanec p. Sučko uviedol, že veľkú časť poplatkov tvorí vývoz veľkokapacitného 

kontajnera, preto je potrebné prijať také opatrenia, aby kontajner nebol napĺňaný odpadmi 

miestnych podnikateľov alebo odpadmi občanov iných obcí. 



Poslanec p. Kováč navrhol umiestniť k veľkokapacitnému kontajneru označenie, aký 

odpad do tohto kontajnera patrí a zabezpečiť ho kamerovým systémom. 

Poslanci sa zhodli na znížení navrhovaného poplatku za komunálny odpad z 12 

eur/občan/rok na 10 eur/občan/rok, s tým, že sa obmedzí počet vývozov veľkokapacitného 

kontajnera. 

Starosta dal za takto upravený návrh VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a poplatkoch 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 2/10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 

návrh VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2020 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

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

projektu novej MŠ a 5% spolufinancovanie 

Starosta predložil poslancom indikatívnu ponuku financovania pre obec Okružná od 

Prima banky. Ide o municipálny úver vo výške 20 000 eur, ktorý bude použitý na financovanie 

projektovej dokumentácie MŠ a 5% spolufinancovanie.  

Kontrolórka obce predložila stanovisko k prijatiu úveru, v ktorom konštatovala, že obec 

spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 20 000 eur.  

Poslanec p. Sučko v tejto súvislosti navrhol, aby obec pri výstavbe novej MŠ uplatnila 

zádržné právo. 

Starosta dal o prijatí úveru hlasovať. 

 

Uznesenie č. 3/10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 



prijatie municipálneho úveru od Prima banky vo výške 20 000 eur, ktorý bude použitý na 

financovanie projektovej dokumentácie novej MŠ a 5% spolufinancovanie. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2019 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č.1. Konštatoval, že v januári 2019 a v septembri 2019 sa zvyšovali mzdy pedagogických 

zamestnancov ZŠ. 

Poslanec p. Sučko nesúhlasil s predloženou písomnou formou rozpočtových opatrení 

a upozornil na dodržiavanie zásad hospodárenia. 

Starosta dal za návrh na rozpočtové opatrenie hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 

návrh na rozpočtové opatrenie č.1  

(Návrh na rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: Anderko, Sučko, Kaminský 

Proti: Kováč, Rychvalský 

Uznesenie neprijaté 

 

6. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 29.11.2019, čiže v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade zo zákonom 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový, s výškou 

príjmov 761 742 eur a s výškou výdavkov 761 705 eur. 



Poslanci navrhli zmeny v rozpočte pričom sa nemenila výška navrhnutých príjmov 

a výdavkov. Návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Kontrolórka obce predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 

2020 a roky 2021 a 2022, v ktorom konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi. Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2020 poslanci schválili. 

 

Uznesenie č. 4/10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 5/10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

a) schvaľuje, 

návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2020. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

    b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2021 a 2022 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 



7. Rôzne 

Starosta prisľúbil, že poslancom bude predložené každý kvartál plnenie rozpočtu 

a prípadne aj návrh rozpočtových opatrení. 

 

8. Interpelácie 

Poslanec p. Kováč upozornil, že je potrebné dokončiť chodník na školskom dvore. Ďalej 

pripomenul, že obec by mala mať vypracované zásady odmeňovania poslancov OZ. 

 

9. Záver 

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

 

V Okružnej 19. 12. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

Peter Sučko    .............................................. 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


