
Z á p i s n i c a  

zo 7/2020 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 27.10.2020 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

Jozef Anderko - poslanec OcZ, 

  Pavol Kováč – poslanec OcZ  

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec Ocz 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Rozpočtových opatrení č. 3,4,5/2020 

4. Schválenie rokovacieho poriadku 

5. Prerokovanie IBV Okružná - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie územného 

a stavebného povolenia, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie a inžinieringu pre 

všetky stupne PD 

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

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. Anderka a p. Rychvalského. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 



Uznesenie č. 1/7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

3. Schválenie Rozpočtových opatrení č. 3,4,5/2020 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie rozpočtové opatrenia č. 

3,4,5,/2020. Poslanci za jednotlivé rozpočtové opatrenia hlasovali. 

 

Uznesenie č. 2/7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č.3/2020. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Sučko 

Proti: Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

 



Uznesenie č. 3/7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č.4/2020. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Sučko 

Proti: Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

Uznesenie č. 4/7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č.5/2020. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

4. Schválenie rokovacieho poriadku 

Na schválenie boli predložené 2 návrhy rokovacieho poriadku. Prvý návrh predložil 

poslanec OZ p. Kováč, druhý návrh predložil starosta obce p. Magač. K obidvom návrhom 

mali poslanci OZ možnosť vyjadriť. 

Poslanci za jednotlivé návrhy rokovacieho poriadku hlasovali. 

 

Uznesenie č. 5/7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

návrh rokovacieho poriadku predloženého p. Kováčom. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Sučko 

Proti: Rychvalský 



Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

návrh rokovacieho poriadku predloženého starostom obce p. Magačom. 

Hlasovanie: 

Za: Rychvalský 

Proti: Anderko, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie neprijaté  

 

5. Prerokovanie IBV Okružná - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie 

územného a stavebného povolenia, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie 

a inžinieringu pre všetky stupne PD 

Starosta uviedol, že v obci je rozparcelovaných cca 250 nových pozemkov. Na tieto 

pozemky je potrebné vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie územného 

a stavebného povolenia, ktoré je potrebné pre budovanie inžinierskych sietí a ciest. 

Čo sa týka elektriny, projektová dokumentácia a realizácia stavby je v réžii 

energetickej spoločnosti. Na výber energetickej spoločnosti je potrebné výberové konanie. Do 

zmluvy uzatvorenej s vybranou spoločnosťou plánuje obec uviesť ustanovenie, že projektovú 

dokumentáciu uhradí energetická spoločnosť. 

Ďalej starosta uviedol, že čo sa týka budovania vodovodu a budovania ciest projektovú 

dokumentáciu musí uhradí obec. Do zmlúv uzatvorených so spoločnosťami, ktoré budú 

stavby realizovať plánuje obec uviesť ustanovenie, že úhradu za projektovú dokumentáciu 

bude obec uhrádzať v dohodnutých splátkach. 

Na to, aby obec mohla začať s vyhotovovaním projektových dokumentácií, je potrebné 

schváliť ÚPO Okružná, zmeny a doplnky č.1/2018. 

 

 



Čas: 19.30 hod 

Poslanci p. Rychvalský a p. Kováč opustili rokovaciu miestnosť. 

 

8. Záver 

Starosta obce Vladimír Magač skonštatoval, že prítomnosťou iba 2 poslancov OZ nie 

je OZ uznášaniaschopné, preto ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Okružnej 27. 10. 2020 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


