
Z á p i s n i c a  

z 2/2022 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 06.04.2022 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Ján Kaminský - poslanec OcZ  

Pavol Kováč - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec Ocz 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Hosť:  Marián Sučka 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Okružná 

4. Schválenie - Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

5. Rôzne 

- Nové VO Modernizácia športového areálu v obci /Multifunkčné ihrisko/ 

- Projekt Mas Šafrán „Herné prvky v obci Okružná“ 

- Projekt PSK - „Zázemie ihriska - novostavba“ 

- Verejné obstarávanie na projektanta „Rozširovanie vodovodu“, PPA 

- VSD - oznámenie o začatí územného konania pre stavbu „Okružná IBV 48 RD“ 

6. Interpelácie 

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

p. Sučkovú. 

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

 

Uznesenie č. 1/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 

Návrh VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Okružná bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce Okružná dňa 22.03.2022 a zvesený dňa 05.04.2022. Starosta predložil návrh VZN 

č. 1/2022 na schválenie. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

 

Uznesenie č. 2/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Okružná. 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie - Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

Rozpočtové opatrenie je zverejnené na webovej stránke obce. Poslanci za predložené 

rozpočtové opatrenie hlasovali. 

Uznesenie č. 3/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Rôzne 

 Nové VO Modernizácia športového areálu v obci /Multifunkčné ihrisko/ 

Starosta oboznámil poslancov o odstúpení firmy Maro, s.r.o. od zákazky - Modernizácia 

športového areálu v obci Okružná. Firma zdôvodnila odstúpenie od zákazky zvýšením cien 

materiálov a prác oproti cenám, v ktorých bolo dielo vysúťažené v marci 2021. Nové verejné 

obstarávanie je v štádiu výberu. 

 

 Projekt Mas Šafrán „Herné prvky v obci Okružná“ 

Obci Okružná bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z MAS Šafrán na projekt: 

Detské ihrisko v obci Okružná (kód výzvy MAS 017/7.4/2) vo výške 26 831 eur. Verejným 

obstarávaním bola vybraná firma zo Stropkova, ktorá predložila ponuku na herné prvky pre 

detské ihrisko v sume 18 270 eur. 

 



 Projekt PSK - „Zázemie ihriska - novostavba“ 

Starosta informoval, že obec Okružná sa zapojila do výzvy PSK na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Cena projektu 

„Zázemie ihriska - novostavba“ je vyčíslená na 30 000 eur + 30% spolufinancovanie. 

Poslanec p. Kaminský poznamenal, že je potrebné najprv doriešiť stavbu multifunkčného 

ihriska až potom realizovať zázemie ihriska, kvôli možnosti navýšenia ceny multifunkčného 

ihriska. 

 

 Verejné obstarávanie na projektanta „Rozširovanie vodovodu“, PPA 

Starosta informoval, že v mesiacoch júl - august 2022 má vyjsť výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutí dotácie na rozširovanie vodovodu a kanalizáciu z PPA. Projektová 

dokumentácia bude oprávnený nákladom. 

 

 VSD - oznámenie o začatí územného konania pre stavbu „Okružná IBV 48 RD“ 

Starosta informoval, že projekt na stavbu „Okružná IBV 48 RD - VN, TS, NN“ je už 

vypracovaný. Verejnou vyhláškou sa oznamuje začatie územného konania a upustenie od 

ústneho pojednávania pre stavbu „Okružná IBV 48 RD - VN, TS, NN“. Vyhláška bola 

zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Okružná dňa 23.03.2022. Vyvesená 

bude 15 dní. 

Ďalej starosta oznámil, že bude potrebné od vlastníkov dotknutých parciel (IBV 48 RD) 

vyzbierať pripojovací poplatok na elektrickú sieť. Navrhol zriadiť osobitný účet na tento účel. 

 

Starosta informoval o vypracovaní projektu na novú autobusovú zastávku. Projekt na 

novú materskú školu je v štádiu hodnotenia. 

Poslanci J. Kaminský a P. Kováč upozornili na zlý stav drevených stĺpov pri družstve, 

na ktorých sú umiestnené telekomunikačné aj elektrické káble. Stĺpy sa nakláňajú a hrozí ich 

spadnutie.  

 

Marián Sučka predniesol sťažnosť, že kamenný múr, ktorý postavil R. Bruzda zasahuje 

do potoka čo spôsobuje podmývanie jeho pozemku. 

Starosta uviedol, že túto situáciu už riešilo povodie Bodrogu a Hornádu. Na riešenie 

bude potrebné vypracovať projekt. Cena projektu bude vo výške cca 1000 eur. Do toho času 

boli zamerané výšky a polohopisy potoka. 7. 4. 2022 príde projektant riešiť túto situáciu priamo 

na miesto. 



7. Záver 

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

 

 

V Okružnej 06.04. 2022 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Mgr. Peter Sučko      ............................................. 

Pavol Kováč      .............................................. 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


