
Z á p i s n i c a  

z 5/2020 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 23.07.2020 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

Jozef Anderko - poslanec OcZ, príchod 17:30 hod, od bodu 3 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ  

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Hostia:  Monika Šitárová, Peter Šitár 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Prerokovanie žiadosti o spriechodnenie kanála na podnet p. Moniky Šitárovej 

4. Schválenie úveru v sume 4500 eur na štúdiu kanalizácie na výzvu č. B-1/2020 

z Environmentálneho fondu 

5. Rôzne 

6. Interpelácie 

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. Kaminského a p. Kováča. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 



Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Prerokovanie žiadosti o spriechodnenie kanála na podnet p. Moniky Šitárovej 

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Moniky Šitárovej, v ktorej žiada 

o spriechodnenie kanála na odtok dažďovej vody, ktorý je vybudovaný pod obecnou cestou 

pred jej rodinným domom. Otvor kanála bol na opačnej strane cesty zabetónovaný rod. 

Lackaničovou, čím sa zabránilo prietoku vody do potoka. Počas intenzívnych dažďov prívalová 

voda napĺňa šachtu a vnútornou kanalizáciou sa voda dostáva do obytnej časti rodinného domu 

p. Moniky Šitárovej. 

Na zasadnutie OZ bola pozvaná aj p. Eva Lackaničová, zasadnutia sa však nezúčastnila.  

Starosta obce uviedol, že otvor kanála bol zabetónovaný neopodstatnene, keďže tento  

kanál bol priechodný 70 rokov. 

Poslanec Ján Kaminský uviedol, že rod. Lackaničová zasiahla do obecného majetku 

a odporúča dať kanál do pôvodného stavu a ak bude potrebné zvážiť aj občiansko-právne 

konanie. 



Poslanec Pavol Kováč odporučil obnoviť priepust a dočasne prekryť priekopy pred 

rodinným domom p. Šitárovej.  

Poslanec Julián Rychvalský odporučil prekopať priekopu, osadiť rúry a vyspádovať 

priekopu buď smerom k rodinnému domu p. Kočiša alebo k rodinnému domu p. Leškovej. 

Poslanec Ján Kaminský uviedol, že osadenie rúr a vyspádovanie priekopy, by 

znamenalo pre obec veľkú finančnú investíciu. 

Starosta dal hlasovať za nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie č. 2/5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

obnovenie pôvodného priepustu kanála od rodinného domu rod. Šitárovej (č.d. 44) a rod. 

Kočišovej (č.d. 45) k pozemku rod. Lackaničovej (č.d. 51). 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

O výsledku rokovania a o prijatom uznesení bude rod. Lackaničová informovaná 

písomne obecným úradom Okružná. 

 

4. Schválenie úveru v sume 4500 eur na štúdiu kanalizácie na výzvu č. B-1/2020 

z Environmentálneho fondu. 

Starosta obce uviedol, že na zapojenie sa do výzvy č. B-1/2020 z Environmentálneho 

fondu je potrebná štúdia kanalizácie. Cieľom štúdie je vyčísliť potrebné finančné náklady na 

výstavbu kanalizácie. Cena tejto štúdie je 4500 eur, ktoré obec chce získať formou úveru.  

Kontrolórka obce, predložila stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania, 

v ktorom konštatovala, že obec Okružná spĺňa podmienky uvedené v §17 ods. 6 zákona č. 

583/2004 Z.z. a v roku 2020 môže návratné zdroje financovania vo výške 4500 eur prijať. 

Poslanci za schválenie úveru vo výške 4500 eur hlasovali. 



Uznesenie 3/5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

prijatie úveru vo výške 4500 eur na financovanie štúdie kanalizácie na výzvu č. B-1/20200 

z Environmentálneho fondu 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

5. Rôzne 

Poslanec Pavol Kováč upozornil na to, že dažďová voda z cintorína vymýva cestu. 

Starosta obce uviedol, že je potrebné prijať VZN, v ktorom sa určí šírka ochranného pásma 

pohrebiska. 

 

7. Záver 

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

 

V Okružnej 23. 07. 2020 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

    

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

 

Vladimír Magač             

starosta obce 


