
Z á p i s n i c a  

z 3/2022 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 30.06.2022 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 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Záverečného účtu obce Okružná za rok 2021 

4. Schválenie financií z Municipálneho úveru 

     - na dostavbu cesty k novej Materskej škole /cesta okolo Domu smútku/, suma na diskusiu 

     - terénne úpravy pri asfaltovom ihrisku /príloha č.1/, suma na diskusiu 

5. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Okružná na nové volebné obdobie r. 2022-

2026 /úväzok starostu/ 

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. Rychvalského. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

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

 

Uznesenie č. 1/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

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 Záverečného účtu obce Okružná za rok 2021 

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovej stránke obce dňa 10.06.2022 a zvesený dňa 25.06.2022. 

Kontrolórka obce p. Sučková predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 

2021. V stanovisku konštatovala, že návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2021 je 

spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a obsahuje všetky predpísané 

náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie obce Okružná za rok 2021. 

Návrh záverečného účtu odporúčala schváliť bez výhrad. Starosta obce dal hlasovať za 

nasledovné uznesenia: 



 

Uznesenie č. 2/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu za rok 2021 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 3/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

Záverečný účet obce Okružná  a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

- schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 725 eur 

a prevod hospodárskeho výsledku do príjmov na rok 2022 vo výške 15 525,72 eur 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie financií z Municipálneho úveru 

- na dostavbu cesty k novej Materskej škole /cesta okolo Domu smútku/, suma na 

diskusiu 

     - terénne úpravy pri asfaltovom ihrisku /príloha č.1/, suma na diskusiu 

Starosta obce uviedol, že sú potrebné finančné prostriedky na dostavbu cesty 

k Materskej škole a na terénne úpravy pri asfaltovom ihrisku. Na financovanie uvedených 

prác plánuje použiť financie z prijatého municipálneho úveru. Presné ceny prác nie sú známe.  

Upozornil, že firma, ktorá momentálne pracuje na terénnych úpravách na multifunkčnom 

ihrisku, nie je schopná urobiť terénne úpravy pri asfaltovom ihrisku svojou technikou, kvôli 

zlému prístupu na túto plochu. Je potrebný menší bager. 



Starosta uviedol, že osloví podnikateľa s potrebnou technikou a dohodnú sa na cene 

týchto prác. O výške dohodnutej ceny bude starosta informovať poslancov OZ. 

 

5. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby hlasovali za návrh - 1 volebný obvod pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

Uznesenie č. 4/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- určuje 

1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2022 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa:  

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

Podľa §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet poslancov 

na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov 

obce takto: 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

e) od 3001 do 5000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) od 5001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

Starosta obce vyzval poslancov hlasovať za návrh 5 poslancov OZ. 

 

 



Uznesenie č. 5/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej v súlade s §11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

- určuje 

počet poslancov obce Okružná v novom volebnom období r. 2022-2026 - 5 poslancov 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa:  

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Okružná na nové volebné obdobie r. 

2022-2026 /úväzok starostu/ 

Podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p obecné 

zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu 

funkcie starostu. Poslanci hlasovali za návrh - výkon funkcie starostu v plnom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 6/3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

- určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Okružná v novom volebnom období r. 2022-2026 

v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa:  

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8. Rôzne 

Starosta obce oznámil prítomným, že novým predsedom DHZ Okružná sa stal Jozef 

Anderko. Ďalej uviedol, že mladí hasiči sa zúčastnili súťaže DHZ o pohár hasičských 

tovarišov, kde sa umiestnili na 1.mieste. 



Poslanec OZ p. Kováč navrhol, aby sálu obecného úradu si občania mali možnosť 

rezervovať iba na presne určený dátum, nie na príležitosť, kedy dátum uskutočnenia nie je 

určený (napr. 1.sv. prijímanie), aby sa zamedzilo duplicitným rezerváciám. Túto skutočnosť 

je potrebné zakomponovať aj do VZN. 

Kontrolórka obce upozornila na to, že je potrebné schváliť VZN o pravidlách času 

predaja v obchodoch a VZN o verejnom poriadku, ktoré sú povinné podľa zákona o obecnom 

zriadení. Návrhy týchto VZN boli vypracované, zverejnené, ale poslancami OZ neboli 

schválené 

Poslanec OZ p. Rychvalský upozornil  

- na chaotické usporiadanie hrobových miest na cintoríne, pomníky hrobov sú stavané 

nakrivo. - že je potrebné opraviť studňu na cintoríne. 

- že na lavičkách pri dome smútku sa stretáva mládež v nočných hodinách, je potrebné 

lavičky premiestniť do budovy domu smútku alebo nainštalovať svetlo na pohybový senzor. 

- na priekopu pri pozemku za cintorínom, ktorá zasahuje do cesty 

 

7. Záver 

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

 

 

V Okružnej 30.06.2022 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


