
Z á p i s n i c a  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okružnej, konaného dňa 

25.11.2022 o 17.00 hod. 

 

Prítomní:  Vladimír Magač - starosta obce 

  Ján Kaminský - doterajší/novozvolený poslanec OcZ 

Pavol Kováč – doterajší poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - doterajší poslanec Ocz 

Mgr. Peter Sučko – doterajší/novozvolený poslanec OcZ 

Michal Daňo - novozvolený poslanec OcZ 

Kamil Rychvalský - novozvolený poslanec OcZ 

Tomáš Berka - novozvolený poslanec OcZ 

Daniela Bruzdová - pracovníčka obecného úradu 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce,  

Mária Krúpová - predseda volebnej komisie 

 

Hostia:  obyvatelia obce Okružná (podľa prezenčnej listiny) 

 

Program rokovania: 

1. Úvodné náležitosti  

a) Otvorenie  

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhnutie návrhovej komisie  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

f) Vystúpenie starostu obce  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce § 13b) ods.1 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v 

prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov  

5. Určenie platu starostu obce  

6.  Voľba kontrolóra obce  

7.  Diskusia 

8.   Záver 

 

1. Úvodné náležitosti 

 

a) Otvorenie 

Na začiatku ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna. 

Zasadnutie otvoril starosta obce p. Vladimír Magač, ktorý privítal prítomných a oboznámil 

ich s programom ustanovujúceho zasadnutia. 

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhnutie návrhovej komisie 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Kaminského a p. Sučku. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke volebnej komisie p. Márii Krupovej, ktorá 

predniesla výsledky volieb v obci na funkciu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konali dňa 29.10.2022, v tomto znení: 

Volebná účasť 63,9 % 

- počet voličov zapísaných v zozname voličov     391 

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní     250 

- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ  243 

- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 236 

Voľby starostu obce: 

1. Vladimír Magač 173 hlasov 

2. Julián Rychvalský   63 hlasov 

 



Voľby do obecného zastupiteľstva: 

1. Mgr. Peter Sučko 168 hlasov  

2. Ján Kaminský 149 hlasov 

3. Michal Daňo 111 hlasov 

4. Kamil Rychvalský   79 hlasov 

5. Tomáš Berka   69 hlasov 

Po oznámení výsledkov volieb odovzdala predsedníčka miestnej volebnej komisie 

osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolený starosta zložil sľub v znení podľa §13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Svoj sľub potvrdil podpisom pod text 

sľubu. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta vyzval poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na zloženie sľubu 

poslancov, v znení podľa § 26 zákona o obecnom zriadení. Po prečítaní sľubu poslanci 

potvrdili sľub podpisom pod text sľubu. 

 

f) Vystúpenie starostu obce  

Na úvod svojho príhovoru poďakoval starosta obce p. Magač za účasť občanov 

v komunálnych voľbách a zároveň poďakoval za hlasy, ktoré mu občania vo voľbách dali. 

Starosta oboznámil prítomných s realizovanými projektami. Sú pripravené projekty 

IBV v časti „Oľšinky“. V marci 2023 je naplánovaný začiatok elektrifikácie. Hodnota 

investície sa predpokladá na 500 000 eur. Výstavba multifunkčného ihriska je dokončená. 

Výstavba ihriska v hodnote 135 000 eur sa realizovala vďaka finančným prostriedkom z PSK 

a fondu na podporu športu. Obec z vlastných zdrojov investovala 15 000 eur. V súčasnosti je 

pripravený a schválený projekt na detské ihrisko. Obec plánuje financovať detské ihrisko 

prostredníctvom výzvy MAS Šafrán. Na vybudovanie novej materskej školy je pre obec 

schválených 340 000 eur. Nasledovať bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Starosta 

predpokladá dokončenie novej materskej školy v r. 2024. 



Čo sa týka nových projektov, obec plánuje zapojiť sa do výziev z Plánu obnovy 

a z PPA. Obec plánuje uchádzať sa o finančné prostriedky na vybudovanie spoločenských 

zariadení, na rozšírenie vodovodu na zvýšenie kapacít základnej školy. 

Uznesenie č. 1/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Vladimír Magač zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Berka Tomáš, Daňo Michal, Kaminský Ján, Rychvalský 

Kamil, Sučko Peter. 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Starosta oboznámil poslancov s programom ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci za program zasadnutia hlasovali a program schválili. 

 

Uznesenie č. 2/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

program rokovania obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



Po schválení zverejneného programu rokovania navrhol starosta obce doplnenie 

nového bodu rokovania: Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Poslanci za tento pozmeňovací návrh k programu hlasovali. 

Uznesenie č. 3/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

doplnenie programu rokovania o bod: Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce 

§ 13b) ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

Podľa §13b) ods.1  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v kompetencii novozvoleného starostu je do 60 dní od zloženia sľubu 

novozvoleného starostu poveriť poslanca na zastupovanie starostu. Novozvolený starosta 

poveril touto funkciou p. Jána Kaminského. 

Uznesenie č. 4/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

že poslanec Ján Kaminský je poverený starostom obce zastupovaním starostu podľa §13b) 

ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

Starosta predložil návrh, aby poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa stal 

poslanec Peter Sučko. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 5/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- poveruje 

poslanca Mgr. Petra Sučku zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský 

Zdržal sa: Sučko 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

Obec musí povinne zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Starosta predložil návrh, aby predsedom tejto komisie sa stal Peter Sučko a členmi komisie 

všetci ostatní poslanci. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie 6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

A. zriaďuje 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B. volí 

a) predsedu komisie: Mgr. Peter Sučko, 

b) členov komisie:  Tomáš Berka,, Michal Daňo, Ján Kaminský, Kamil Rychvalský 



Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Určenie platu starostu obce  

V súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 (tzv. základný mesačný plat), t.j. 1211 eur x 1,83 = 

2217 eur. 

Podľa §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. môže tento plat obecné zastupiteľstvo 

rozhodnutím  zvýšiť až o 60%. Poslanci OZ sa zhodli na navýšení platu starostu o 50%. 

 

Uznesenie č. 7/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu 

Vladimíra Magáča vo výške 3 326 eur (hrubá mzda). 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Voľba kontrolóra obce  

Do výberového konania na hlavného kontrolóra obce Okružná sa prihlásil iba jeden 

uchádzač - Mgr. Miroslava Sučková. Starosta skonštatoval, že uchádzač spĺňa predpoklady na 

výkon funkcie hlavného kontrolóra a sú doložené všetky náležitosti prihlášky. 

Poslanci hlasovali za Miroslavu Sučkovú na pozíciu hlavného kontrolóra obce. 



 

Uznesenie č. 8/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- volí, za hlavného kontrolóra obce Okružná 

Mgr. Miroslavu Sučkovú na úväzok 0,10. 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8. Diskusia 

V diskusii vystúpil občan obce Jozef Sasarák. Požadoval, aby na stĺpe pri rodinnom 

dome p. Kočiša (č.d. 45) bolo umiestnené svietidlo verejného osvetlenia. 

Ďalej v diskusii vystúpil Dominik Dlugoš, ktorý žiadal, aby sa riešilo vypúšťanie 

žúmp a znečistenie ciest na dolnej ulici (pod cintorínom). 

 

9. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

V Okružnej 25.11.2022 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Ján Kaminský      ............................................. 

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 



 


