
Zápisnica 

z 1/2017 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.1.2017 

o 17.00 hod 

 

Prítomní: Poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) – podľa prezenčnej listiny  

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Vladimír Magač. Privítal poslancov OcZ. 

Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  

Rokovania sa zúčastnili 5 poslanci z celkového počtu 5, čím prehlásil starosta zasadnutie 

OcZ za uznášaniaschopné.  

Na zasadnutí boli prítomní títo hostia: Ing. Peter Biroš, Ing. arch. Jozef Skokan, Bc. 

Amália Sučková, Mgr. Miroslava Sučková, Anton Jakubko. 

Starosta obce prečítal návrh programu rokovania, ktorý bol nasledovný: 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie programu 

3. Výstavba a financovanie Materskej školy v Okružnej 

4. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie 

Starosta privítal prítomných na zasadnutí  a otvoril rokovanie. 

 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

 Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Anderka a p. Pavla Kováča. Za zapisovateľa 

určil p. Miroslavu Sučkovú. Starosta následne prečítal návrh programu a dal za tento návrh 

hlasovať. Návrh programu odsúhlasili 5 poslanci z celkového počtu 5 prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 3 Výstavba a financovanie Materskej školy v Okružnej 

 Starosta obce predniesol prítomným výzvu MPRV SR na predkladanie projektových 

zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu, ktorú ministerstvo vyhlásilo dňa 3.11.2016. 

Podľa tejto výzvy výška výdavkov na 1 novovytvorené miesto je 6700 eur a na jedno 

existujúce miesto 2500 eur. Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu 



materskej školy minimálne o 10 miest, ktoré musí udržať 5 rokov po ukončení realizácie 

projektu. 

Ing. arch. Jozef Skokan informoval o predpokladanej výške nákladov na výstavbu novej 

materskej školy. Projekt na MŠ odhadol na 10 000 eur. Výstavba MŠ s 2 triedami, spálňou 

a priestormi pre zamestnancov by stála 250 000 eur a kuchyňa 100 000 eur. 

Podľa uvedených skutočností by obec na výstavbu novej materskej školy musela zobrať 

úver vo výške cca 150 000 eur. Kontrolórka obce informovala prítomných, že obec nemôže na 

plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania vo takejto výške (Zákon č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 17 ods.6 ). 

Následne dal starosta obce hlasovať, kto je za to, aby obec išla do výzvy MPRV SR na 

predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. 

 

___________________________________________________________________________ 

Návrh na uznesenie č. 1/1/2017  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej:  

berie na vedomie – obec nevstúpi do výzvy MPRV SR na predkladanie projektových 

zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. 

- Hlasovanie ZA: 5  

- Hlasovanie PROTI: 0  

- Zdržali sa: 0  

Uznesenie č. 1/1/2017 bolo prijaté 

________________________________________________________________________

  

 

K bodu č. 6 Záver 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie 

OZ. 

 

Overovatelia: .......................................... 

                       ......................................... 

 

Zapisovateľ: Mgr. Miroslava Sučková 

 

 V Okružnej 12.1.2017 


