
Z á p i s n i c a  

zo 1/2022 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 21.02.2022 o 16.30 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 

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MAS Šafrán, kód výzvy MAS 

017/7.4/2, názov projektu: Herné prvky v obci Okružná vo výške 26 831 EUR. 

4. Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom do výšky 1 000 EUR. 

5. Schválenie odmeny poslancom, kontrolórovi vo výške 200 EUR a zástupcovi starostu vo 

výške 300 EUR. 

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. Kaminského. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

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

 

Uznesenie č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- 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. Kaminského za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MAS Šafrán, kód výzvy MAS 

017/7.4/2, názov projektu: Herné prvky  v obci Okružná vo výške 26 831 EUR. 

Starosta obce oboznámil poslancov o možnosti obce zapojiť sa do výzvy na 

predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MAS Šafrán, kód 

výzvy MAS 017/7.4/2, názov projektu: Herné prvky v obce Okružná vo výške 26 831 EUR. 

Poslanci OZ sa stretli so starostom na obecnom ihrisku, aby prerokovali plánované 

umiestnenie detského ihriska. 

Poslanec p. Rychvalský upozornil na to, že je potrebné pri projektovaní ihriska riešiť aj 

dopadové zóny, aby po daždi nevznikalo na tejto ploche blato. 

Starosta dal poslancom hlasovať o zapojení sa obce do uvedenej výzvy. 



Uznesenie č. 2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MAS Šafrán, kód 

výzvy MAS 017/7.4/2, názov projektu: Herné prvky v obci Okružná vo výške 26 831 EUR. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom do výšky 1 000 EUR. 

Starosta predložil poslancom návrh, aby mohol vykonávať rozpočtové opatrenia do 

výšky 1000 EUR na jednu zmenu rozpočtu. Každé rozpočtové opatrenie vykonané starostom 

bude predložené poslancom OZ na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

vykonávanie rozpočtových opatrení starostom obce do výšky 1000 EUR na jednu zmenu 

rozpočtu. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie odmeny poslancom, kontrolórovi vo výške 200 EUR a zástupcovi starostu 

vo výške 300 EUR. 

Starosta predložil návrh na schválenie odmien pre poslancov ak kontrolórovi obce vo 

výške 200 EUR a zástupcovi starostu obce vo výške 300 EUR. Poslanci za tento návrh 

hlasovali. 

 



Návrh na uznesenie č. 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

odmenu poslancom OZ vo výške 200 EUR, odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 300 

EUR a odmenu kontrolórovi obce  

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Uznesenie neprijaté 

 

6. Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných, že stavba multifunkčného ihriska by sa mala 

začať v mesiaci marec/apríl. V najbližších dňoch sa bude riešiť jeho preceňovanie. 

Ďalej informoval, že sa budú navyšovať aj ceny čo týka stavby novej materskej školy. 

Poslanec p. Kováč sa informoval, či je plánované umiestnenie kamerového systému na 

nové multifunkčné ihrisko. Starosta uviedol, že kamery neboli plánované, ale bude na tým 

uvažovať. 

Starosta informoval, že pri silnom vetre sa vypína stýkač na verejnom osvetlení. Ďalej 

uviedol, že nové svietidlá verejného osvetlenia sú napojené na nové vedenie, ale staré svietidlá 

sú stále napojené na staré vedenie. Napojenie všetkých svietidiel na nové vedenie sa bude riešiť 

v najbližších dňoch. 

Starosta uviedol, že plánuje tento rok organizáciu dňa matiek a dňa detí. 

Poslanec p. Rychvalský žiada, aby o zasadnutí obecného zastupiteľstva boli občania 

informovaní aj prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 

7. Interpelácie 

- 

 

8. Záver 

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



V Okružnej 21. 02. 2022 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

  

Ján Kaminský   .............................................. 

 

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 


