
Z á p i s n i c a 

z 6/2017 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného              

dňa 28.10. 2017 o 18,00 hod. 

 

Prítomní:  Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

  Ján Kaminský – poslanec OcZ 

  Mgr. Patrik Kiseľa – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – 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. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 

2014-2020 pre výzvu 7.4 aktivitu 6: Bezpečnostný systém v obci Okružná 

5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 

2014-2020 pre výzvu 7.4 aktivitu 3: Investície súvisiace so zvyšovaním kvality 

života obyvateľov – odstraňovanie divokých skládok 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. 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. Kováča a p. Sučku. Za zapisovateľa určil p. 

Sučkovú. Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ s programom rokovania.  Poslanci 

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 21/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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



Hlasovanie: 

Za: Kiseľa, Kováč, Kaminský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

za: Kiseľa, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

Starosta obce predložil prítomným návrh na všeobecne záväzné nariadenie Obce Okružná č. 

2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

 

Uznesenie č. 22/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

Hlasovanie: 

za: Kiseľa, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka 

SR 2014-2020 pre výzvu 7.4 aktivitu 6: Bezpečnostný systém v obci Okružná 

Starosta obce stručne oboznámil prítomných o obsahu výzvy 7.4 aktivita 6: Bezpečnostný 

systém v obci Okružná. Ide o investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti v obci, t.j. montáž 

kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov, nákup prídavných zariadení na 

komunálnu techniku (na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov), 

budovanie a modernizácia verejného osvetlenia. 

Starosta obce informoval o zámere podať žiadosť o tento nenávratný finančný príspevok. 



Uznesenie č. 23/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie a schvaľuje 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 

pre výzvu 7.4 aktivitu 6: Bezpečnostný systém v obci Okružná. 

Hlasovanie: 

za: Kiseľa, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka 

SR 2014-2020 pre výzvu 7.4 aktivitu 3: Investície súvisiace so zvyšovaním kvality 

života obyvateľov – odstraňovanie divokých skládok 

 

Starosta obce informoval prítomných o zámere podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre výzvu 7.4. aktivitu 3: Investície súvisiace so 

zvyšovaním kvality života obyvateľov- odstraňovanie divokých skládok. 

 

Uznesenie č. 24/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie a schvaľuje 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 

pre výzvu 7.4 aktivitu 3: Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – 

odstraňovanie divokých skládok. 

Hlasovanie: 

za: Kiseľa, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. – 7. Rôzne a diskusia 

Starosta oboznámil prítomných o schválení nenávratného finančného príspevku z ministerstva 

financií pre obec Okružná vo výške 5000 eur. 

 

 



8. Záver 

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

 

V Okružnej 28. 10. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

Overil: .............................................. 

 .............................................. 

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


