
Z á p i s n i c a  

z 5/2022 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 07.10.2022 o 18.00 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 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

 

Hostia:  Tomáš Berka, Stanislav Krúpa, 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

4. Schválenie VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach 

poskytujúcich služby na území obce Okružná 

5. Schválenie VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku 

6. Schválenie VZN č. 2/2022 o určení výšky poplatkov v Materskej škole a Školskej družine 

pri ZŠ Okružná 

7. Schválenie VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, 

zariadení a materiálov v obci Okružná 

8. Schválenie Programu rozvoja obce 

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. Anderka a p. Kováča. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 

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

 

Uznesenie č. 1/5/2022 

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. Kováča za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

Podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej 

tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dni pred dňom konania voľby. Poslanci 

OZ hlasovali za návrh - deň konania voľby HK - 25.11.2022. 

 

 

 



Uznesenie č. 2/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dátum 25.11.2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Okružná 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti:  

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach 

poskytujúcich služby na území obce Okružná 

Starosta obce predložil OZ na schválenie návrh VZN č. 3/2019 o pravidlách času 

predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Okružná. 

Poslanci za tento návrh VZN hlasovali. 

Uznesenie č. 3/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

návrh VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich 

služby na území obce Okružná 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku 

Starosta obce predložil OZ na schválenie návrh VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku. 

Poslanci za tento návrh VZN hlasovali. 

Uznesenie č. 4/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 



návrh VZN č. 5/2019 o verejnom poriadku. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Schválenie VZN č. 2/2022 o určení výšky poplatkov v Materskej škole a Školskej 

družine pri ZŠ Okružná 

Starosta obce predložil OZ na schválenie návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky 

poplatkov v Materskej škole a Školskej družine pri ZŠ Okružná. Výška príspevku za pobyt 

dieťaťa v Školskej družine je stanovená na 10 eur mesačne. Starosta obce navrhol, aby výška 

poplatku za každé ďalšie dieťa z jednej rodiny bol vo výške 7 eur mesačne. Poslanci za tento 

pozmeňovací návrh hlasovali. 

 

Uznesenie č. 5/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

výšku poplatku 7 eur mesačne za každé ďalšie dieťa z jednej rodiny za pobyt v školskej 

družine. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Starosta vyzval poslancov OZ hlasovať za schválenie návrhu VZN č. 2/2022 

s pozmeňovacím návrhom o výške poplatkov za pobyt dieťaťa v školskej družine. 

 

Uznesenie č. 6/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o určení výšky poplatkov v Materskej škole a Školskej družine pri ZŠ 

Okružná 



 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Schválenie VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, 

zariadení a materiálov v obci Okružná 

Starosta obce predložil OZ na schválenie návrh VZN č. 3/2022 o miestnych 

poplatkoch za prenájom verejných priestorov, zariadení a materiálov v obci Okružná. Poslanci 

za tento návrh VZN hlasovali. 

Uznesenie č. 7/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

návrh VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, zariadení 

a materiálov v obci Okružná 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 

Uznesenie prijaté 

 

8. Schválenie Programu rozvoja obce 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce Okružná na roky 2022-2028. Poslanci p. Kováč a p. Sučko 

podali písomne pripomienky k Programu rozvoja obce. 

Čas: 18:45 hod - poslanec OZ p. Rychvalský odišiel zo zasadnutia OZ 

 

Poslanci za návrh Programu rozvoja obce hlasovali. 

 

 



 

Uznesenie č. 8/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Okružná na roky 2022-

2028. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti:0 

Uznesenie prijaté 

 

9. Rôzne 

a) Parkovanie hasičského auta DHZO Okružná v hasičskej zbrojnici obce Trnkov 

Starosta obce Okružná predložil OZ uznesenie obecného zastupiteľstva obce Trnkov 

č.180/2022 zo dňa 30.9.2022, ktorým OZ v Trnkove schválilo poverenie starostu obce Trnkov 

uzatvorením písomnej zmluvy medzi obcou Trnkov a obcou Okružná. Predmetom zmluvy je 

parkovanie (garážovanie) a režim prevádzky zásahového vozidla DHZ Okružná v Hasičskej 

zbrojnici DHZ Trnkov. 

DHZ Okružná vlastní hasičské zásahové vozidlo, nemá však dostatočné priestory na 

jeho garážovanie. Na základe uvedeného poslanci hlasovali za nasledovné uznesenia. 

Uznesenie č. 9/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

uznesenie obecného zastupiteľstva obce Trnkov č.180/2022 zo dňa 30.9.2022 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 10/5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  



- schvaľuje 

poverenie starostu obce Okružná uzatvorením písomnej zmluvy medzi obcou Okružná 

a obcou Trnkov. Predmetom zmluvy je parkovanie (garážovanie) a režim prevádzky 

zásahového vozidla DHZ Okružná v Hasičskej zbrojnici DHZ Trnkov. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

b) Starosta obce oboznámil poslancov OZ s pozvánkou pre občanov obce Okružná od starostu 

obce Trnkov na podujatie sv. Mikuláša, ktoré sa bude konať 10.12.2022 v obci Trnkov. 

Súčasťou podujatia bude aj divadelné predstavenie pre zúčastnených. 

c) Starosta oboznámil s programom a zároveň pozval poslancov OZ na „Deň úcty k starším“, 

ktoré sa bude konať 23.10.2022 v sále obecného úradu v Okružnej. V rámci tejto akcie 

predniesol starosta návrh od občanov, aby pri tejto príležitosti boli obdarovaní nielen 

jubilanti, ale aj manželské páry, ktoré sa v príslušnom roku oslávia okrúhle výročie svadby 

(50 a viac rokov). 

d) Starosta informoval o stave projektu VSD - rozšírenie elektrickej sieti na nové pozemky. 

Projekt je vypracovaný. Je potrebné od majiteľov pozemkov vyzbierať pripojovacie poplatky, 

ktoré uhradia spoločnosti VSD. Následne sa začnú práce na distribučnej sieti. 

e) Starosta informoval, že projekt novej materskej školy je vo fáze verejného obstarávania. 

f) Starosta informoval o vychádzajúcich výzvach. Z plánu obnovy vychádza výzva na výstavu 

základnej školy. Z PPA výzva na komunikácie vo výške 1 500 000 eur. 

 

9. Interpelácie 

- 

10. Záver 

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

 

 



 

V Okružnej 07.10.2022 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


