
Z á p i s n i c a  

z 1/2021 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 11.02.2021 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Ján Kaminský - poslanec OcZ 

  Pavol Kováč – poslanec OcZ  

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec Ocz 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Hostia:  Vladimír Kiseľa, Patrik Kiseľa 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

4. Schválenie VZN 4/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce  

Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

5. Schválenie výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

z Fondu na podporu športu 

6. Návrh na schválenie Uznesenia č. 5/1/2021 na prijatie Municipálneho úveru vo výške 50% 

spolufinancovania k výzve „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

z Fondu na podporu športu 

7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 starostu obce 

Okružná 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. 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. Sučku. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 

Poslanec P. Sučko navrhol vypustiť z programu rokovania bod 7. Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 starostu obce Okružná. Vypustenie 

tohto bodu z programu navrhol z dôvodu potreby doplnenia informácií v oznámení. 

Poslanci za vypustenie bodu 7. z programu a za celkový program rokovania OZ 

hlasovali. 

 

Uznesenie č. 1/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

vypustenie bodu 7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 

2020 starostu obce Okružná z programu rokovania OZ. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

 

 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie ÚPO Okružná, Zmeny a doplnky č. 

1/2018. ÚPO Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 bol poslancom OZ doručený v textovej aj 

grafickej podobe. 

Poslanec J. Rychvalský uviedol, že nesúhlasí s vytýčenou trasou elektrického vedenia 

zemným káblom. 

Poslanci za návrh Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

hlasovali. 

Uznesenie č. 2/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

Územný plán obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: Rychvalský 

Uznesenie prijaté 

 

Hostia - Vladimír Kiseľa a Patrik Kiseľa odišli z rokovania OZ. 

 

4. Schválenie VZN 4/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce  

Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh VZN 4/2020, ktorým sa 

vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018. Poslanci 

za schválenie návrhu VZN 4/2020 hlasovali. 

 

 



Uznesenie č. 3/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

návrh VZN 4/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Okružná, 

Zmeny a doplnky č.1/2018 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: Rychvalský 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

z Fondu na podporu športu 

Starosta obce stručne predstavil poslancom výzvu z Fondu na podporu športu. Výzva 

bola poslancom doručená pred zasadnutím OZ. Minimálna výška žiadanej dotácie je 50 000 

eur, maximálna výška dotácie je 1 500 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania je 50% 

z oprávnených nákladov na projekt. 

 Starosta obce predložil poslancom grafický návrh plánovaného umiestnenia 

multifunkčného ihriska. Multifunkčné ihrisko podľa návrhu má vzniknúť rekonštrukciou 

doterajšieho futbalového ihriska. 

 Poslanec J. Rychvalský navrhol, aby bolo futbalové ihrisko zachované a nové 

multifunkčné ihrisko bolo vybudované na pozemkoch za školským dvorom. 

Poslanci za zapojenie obce do výzvy hlasovali. 

 

Uznesenie č. 4/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

zapojenie obce Okružná do výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ z Fondu na podporu športu. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



6. Návrh na schválenie Uznesenia č. 5/1/2021 na prijatie Municipálneho úveru vo výške 

50% spolufinancovania k výzve „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ z Fondu na podporu športu 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh uznesenia na prijatie 

Municipálneho úveru vo výške 55 000 eur na spolufinancovanie 50% z oprávnených 

nákladov na projekt po zapojení obce do výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ z fondu na podporu športu. 

Kontrolórka obce p. Sučková predložila poslancom 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 2021 môže návratné zdroje financovania vo výške 

55 000 eur prijať. 

Poslanci za návrh uznesenia hlasovali. 

 

Uznesenie č. 5/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

prijatie Municipálneho úveru vo výške 55 000 eur, na spolufinancovanie 50% z oprávnených 

nákladov pri zapojení sa do výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ z Fondu na podporu športu. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Rôzne 

Poslanec J. Kaminský sa informoval, ako postupovať ak chce mať domácnosť viac 

zberných nádob na komunálny odpad ako určuje VZN nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

Poslanci sa zhodli, že je potrebné upraviť VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a doplniť ho o výšku príplatku za navýšenie počtu zberných nádob pre domácnosť. 

Poslanec J. Rychvalský upozornil, že je potrebné orezať konáre stromov pri trafe, 

ktoré ohrozujú elektrické káble. 



8. Záver 

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

 

V Okružnej 11. 02. 2021 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

Mgr. Peter Sučko    .............................................. 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


