
Z á p i s n i c a 

z 3/2017 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 1. 6. 2017 o 

18,30 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko – poslanec OcZ 

  Mgr. Patrik Kiseľa – poslanec OcZ 

  Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Návrh na asfaltový koberec na ceste za cintorínom – parcela č. 872/1 reg. „E“ od č. d. 

129 – Kočiš po č. d. 144 – Pekár. 

4. Rôzne 

5. 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. Kiseľu a p. Kováča. Za zapisovateľa určil p. 

Sučkovú. Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ s programom rokovania.  Poslanci 

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 11/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- s ú h l a s í, 

aby sa rokovanie OcZ konalo podľa programu predloženého starostom obce p. Magačom. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 



Proti: 0 

- u r č u j e 

a) Mgr. M. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) Mgr. P. Kiseľu a P. Kováča za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

za: Anderko, Kiseľa, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Návrh na asfaltový koberec na ceste za cintorínom – parcela č. 872/1 reg. „E“ od 

č. d. 129 – Kočiš po č. d. 144 – Pekár. 

Starosta obce predložil poslancom návrh na položenie asfaltového koberca na ceste za 

cintorínom. Zároveň starosta obce predložil 3 nasledovné cenové ponuky: 

a) Firma STEFED, s.r.o. Prešov (Štefan Fedor) – pokládka vrchnej vrstvy z betónu 

asfaltového AC11 s dodávkou, dovozom, uložením a zhutnením, hr. 50mm, cena za 

m2 11 EUR. 

b) Firma C.M.R. Slovakia, s.r.o. (Ing. Milan Dreveňak ml.) – asfaltový betón AC11, hr. 

60 mm, cena za m2 13,16 EUR, 

c) Firma Rácz Adam, Komárno – asfaltový betón AC11, hr. 60 mm, cena za m2 14 EUR. 

Prílohy: cenové ponuky  

Poslanci OcZ vybrali najnižšiu cenovú ponuku a to od firmy STEFED, s.r.o. Prešov. 

Uznesenie č. 12/2017  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- s c h v á ľ u j e    navýšenie rozpočtovej položky  EK 717002 – Rekonštrukcia 

„Cesty za cintorínom“ parcela č. 872/1 reg. „E“ o sumu 9100 EUR 

Hlasovanie: za: Anderko, Mgr. Kiseľa, Kováč, Mgr. Sučko  

zdržal sa: 0  

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 



4. Rôzne 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s plánovanou zámenou pozemkov medzi 

obcou „ Parcela č. 263/1“ a urbárom „ Parcely č. 143/1, 143/101, 166/3, 166/4, 

166/5,166/104 „v rámci Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). 

Prílohy: Výpis z katastra nehnuteľnosti, mapa 

Uznesenie č. 13/2017  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- s c h v á ľ u j e 

plánovanú zámenu pozemkov medzi obcou a urbárom v rámci JPÚ. 

Hlasovanie: za: Anderko, Mgr. Kiseľa, Kováč, Mgr. Sučko  

zdržal sa: 0  

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Záver 

Starosta obce Vladimír Magač poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 

 

V Okružnej 1. 6. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

Overil: .............................................. 

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

 Vladimír Magač, starosta obce 


