
Z á p i s n i c a  

z 1/2022 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 21.12.2022 o 19.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

  Tomáš Berka - poslanec OcZ 

  Michal Daňo - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ (príchod 19:20) 

  Kamil Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec OcZ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

 

Hostia:  Juraj Sučko 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

4. Schválenie VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2023 

5. Schválenie VZN č. 5/2022 o určení výšky poplatkov v Materskej škole a Školskej družine 

pri ZŠ Okružná 2023 

6. Prerokovanie žiadosti Ing. Juraja Sučku o pridelenie betónových žľabov 

7. Rôzne 

8. Interpelácie  

9. 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. Berku a p. Daňa. Za zapisovateľa určil 

p. Sučkovú. 

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

 

Uznesenie č. 1/7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Berku a p. Daňa za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

Kontrolórka obce predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 

2023 a roky 2024 a 2025, v ktorom konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi a odporúča poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2023 

schváliť a návrh rozpočtu na roky 2024-2025 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 2/7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 - 2025 

 

 



Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 29.11.2022 a zvesený dňa 

15.12.2022, čiže v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 

v súlade zo zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrh rozpočtu na rok 2023 bol 

zostavený ako vyrovnaný. Rozpočty na roky 2024 a 2025 boli zostavené tiež ako vyrovnané. 

Poslanci za návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 hlasovali. 

 

Uznesenie č. 3/7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

a) schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2023. 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

    b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie VZN č.4/2022 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2023 

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach 

a poplatkoch na kalendárny rok 2023. V návrhu bolo zvýšenie poplatku za komunálny odpad 

z 13 eur/osoba/rok na 16 eur/osoba/rok oproti schválenému VZN. Poslanci za tento návrh 

hlasovali. 



Uznesenie č. 4/7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

     - schvaľuje 

návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2023. 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Kaminský, Sučko 

Zdržal sa: Daňo, Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie VZN č. 5/2022 o určení výšky poplatkov v Materskej škole a Školskej 

družine pri ZŠ Okružná 2023 

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky 

poplatok v Materskej škole a Školskej družine pri ZŠ Okružná na rok 2023. Poslanci za tento 

návrh VZN hlasovali. 

Uznesenie č. 5/7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky poplatkov v Materskej škole a Školskej družine pri ZŠ 

Okružná na rok 2023 

Hlasovanie: 

Za: Berka, Daňo, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

K tomuto bodu vystúpil poslanec p. Daňo, ktorý žiadal zvýšiť počet kontajnerov 

v obci na plast, sklo a papier. Zároveň upozornil, že niektorí občania majú smetné nádoby 

s objemom väčším ako 110l. 

 

6. Prerokovanie žiadosti Ing. Juraja Sučku o pridelenie betónových žľabov 

Starosta predložil poslancom žiadosť Ing. Juraja Sučku o pridelenie betónových 

žľabov na výstavbu priekopy medzi obecnými parcelami č. 734 a č. 735 a súkromnými 



parcelami č. 762, 763, 764, 765 v katastrálnom území obce Okružná z dôvodu odvodnenia 

súkromných parciel.  

Betónovými žľabmi obec disponuje, zatiaľ neboli využité. Žiadateľ p. Sučko uviedol, 

že priekopu z betónových žľabov vybuduje svojpomocne. Starosta upozornil, že je potrebné 

pred začatím výstavby priekopy ohlásenie drobnej stavby a oznámenie o začatí a ukončení 

prác na priekope na obecnom úrade. Poslanci k použitiu betónových žľabov na výstavbu 

priekopy nemajú žiadne námietky. 

 

7. Rôzne 

Poslanec p. Kaminský upozornil na to, že kuchyňa pri obecnej sále je po jej využití 

občanmi nedostatočne uprataná, napriek tomu, že v prevádzkovom poriadku je stanovené, že 

priestory má užívateľ odovzdať upratané a čisté, v rovnakom stave ako boli prevzaté. 

Upratovanie potom musia riešiť pracovníčky školskej jedálne. Uviedol, že je potrebné zo 

strany obecného úradu dôsledne kontrolovať stav kuchyne po jej odovzdaní občanmi. Po 

dohode bude stav odovzdávaných priestorov kontrolovať kontrolórka obce p. Sučková. 

Poslanci navrhli požadovať zábezpeku za prenajímané priestory, podpisovanie 

hmotnej zodpovednosti a zvýšenie poplatkov za prenajímané priestory (návrh poplatkov: kar - 

30 eur, rodinné oslavy a posedenia - 50 eur, svadba - 100 eur). 

Poslanec p. Rychvalský požiadal natočiť svetlo verejného osvetlenia, tak aby 

osvetľovalo križovatku pri vchode do obce a doplniť svetlo verejného osvetlenia na ulicu pri 

vchode do obce. Poslanci sa zhodli, že sa nebude dopĺňať ďalšie svetlo, iba sa preloží na iný 

stĺp, aby osvetlenie bolo rovnomerné na celej ulici.  

Starosta oboznámil prítomných o ocenení „Srdce na dlani 2022 Prešovského kraja“, 

ktoré získal poslanec p. Berka za dobrovoľnícke aktivity v Prešovskom kraji a poďakoval mu 

za jeho prácu. 

 

8. Interpelácie  

- 

 

9. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné Vianočné sviatky a ukončil 

rokovanie.  



V Okružnej 21. 12. 2022 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Tomáš Berka      ............................................. 

Michal Daňo    .............................................. 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


