
Z á p i s n i c a  

zo 6/2021 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 17.12.2021 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Ján Kaminský - poslanec OcZ (príchod 17:25 hod, k bodu 4) 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec Ocz 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Okružná k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a roky 

2023-2024 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

5. Schválenie rozpočtových opatrení č. 2, 3 

6. Schválenie VZN č. 2/2020 o ochranných pásmach cintorína obce Okružná 

7. Požiadavka p. Marty Šlosárovej o poskytnutí prechodovej rúry na sprístupnenie príjazdu  

k parcele 80/4 

8. Skupina EXIT - prenajatie priestorov hornej sály 

9. Rôzne 

10. Interpelácie 

11. 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. Rychvalského a p. Sučku. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Poslanci za návrh programu hlasovali a celkový program rokovania OZ schválili. 

 

Uznesenie č. 1/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Okružná k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

a roky 2023-2024 

Kontrolórka obce predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 

2022 a roky 2023 a 2024, v ktorom konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi a odporúča poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2022 

schváliť a návrh rozpočtu na roky 2023-2024 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 2/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 - 2024 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 22.11.2021, 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 2022 bol zostavený ako prebytkový, 

s prebytkom 595 eur,  s výškou príjmov 402 086 eur a s výškou výdavkov 401 491 eur. 

Poslanci za návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 hlasovali. 

 

Uznesenie č. 3/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

a) schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2022. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

    b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2023 a 2024 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 



5. Schválenie rozpočtových opatrení č. 2, 3 

Starosta obce predložil na schválenie poslancom OZ rozpočtové opatrenia č. 2/2021 

a č. 3/2021.  

Poslanec p. Sučko požiadal preveriť, či je potrebné rozpočtové opatrenia zverejňovať 

v obci spôsobom obvyklým najmenej 15 dní pred ich schválením, tak ako je to v prípade 

návrhu rozpočtu obce. Ďalej požaduje, aby všetky zmeny rozpočtu boli zverejnené na 

webovej stránke obce. 

Poslanec p. Sučko navrhol prijať uznesenie, na základe ktorého môže starosta 

vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom (Zákon 369/1990 zb. 

o obecnom zriadení, §11, ods. 4 b)). 

Poslanci za rozpočtové opatrenia hlasovali.  

 

Uznesenie č. 4/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 5/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 



6. Schválenie VZN č. 2/2020 o ochranných pásmach cintorína obce Okružná 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh VZN č. 2/2020 

o ochranných pásmach cintorína obce Okružná. V návrhu VZN je určená šírka ochranného 

pásma pohrebiska v rozsahu 10 m od hranice pozemku pohrebiska. Poslanec p. Rychvalský je 

za rozsah 5 m od hranice pozemku pohrebiska. 

Starosta dal za návrh VZN č. 2/2020 hlasovať. 

 

Uznesenie č. 6/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

návrh VZN č. 2/2020 o ochranných pásmach cintorína obce Okružná 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Požiadavka p. Marty Šlosárovej o poskytnutí prechodovej rúry na sprístupnenie  

príjazdu k parcele 80/4 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Šlosárovej o poskytnutí prechodovej 

rúry na sprístupnenie príjazdu k parcele 80/4, ktorá je v jej vlastníctve. Poslanci žiadosť 

prerokovali. O výsledku rokovania bude p. Šlosárová oboznámená písomne. 

Uznesenie č. 7/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

žiadosť p. Marty Šlosárovej o poskytnutí prechodovej rúry na sprístupnenie príjazdu k parcele 

80/4 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



8. Skupina EXIT - prenajatie priestorov hornej sály 

Starosta informoval poslancov o záujme prenájmu priestorov hornej sály hudobnou 

skupinou Exit. Členovia skupiny požadujú priestory na hudobné skúšky, ktoré sa budú konať 

4-krát za mesiac po 4 hod. 

 Poslanci navrhli vypracovať zmluvu o prenájme priestorov. Poslanec p. Sučko 

navrhol do zmluvy zapracovať, že obec nenesie zodpovednosť za škody spôsobené na 

hudobných nástrojoch uskladnených v prenajatých priestoroch. Poslanec p. Rychvalský 

navrhol do zmluvy zapracovať podmienku, že skúšky sa nebudú konať počas slávenia liturgií 

v chráme a počas pohrebných obradov. Poslanci navrhli sumu za prenájom 10 eur za skúšku + 

cena spotrebovanej energie. 

Uznesenie č. 8/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

záujem hudobnej skupiny Exit o prenájom priestorov hornej sály  

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

9. Rôzne 

Poslanec p. Anderko upozornil na stekajúcu vodu z parkoviska pri cintoríne na cestu. 

V zimných mesiacoch vzniká na tomto úseku poľadovica. Poslanec p. Rychvalský uviedol, že 

ide vodu ktorá vyviera zo studne na cintoríne. 

Poslanec p. Kaminský upozornil, že je potrebné zakryť hasičské auto fóliou, aby sa 

zabránilo zaprášeniu vozidla. 

 

10. Interpelácie 

- 

 

11. Záver 

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



V Okružnej 17. 12. 2021 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Julián Rychvalský     ............................................. 

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


