
Z á p i s n i c a 

z 5/2017 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa     

29.9. 2017 o 18,00 hod. 

 

Prítomní:  Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

  Ján Kaminský – poslanec OcZ 

  Patrik Kiseľa – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Ľudmila Pelecháčová – pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie dotácií na obedy pre dôchodcov 

4. Príprava akcie Deň úcty k starším 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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. Kaminského a p. Kiseľu. Za zapisovateľa určil 

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

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 18/2017 

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: Kiseľa, Kováč, Kaminský, Sučko 



Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- u r č u j e 

a) Mgr. M. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Kaminského a p. Kiseľu za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

za: Kiseľa, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie dotácií na obedy pre dôchodcov 

Starosta obce informoval o pláne dovážať obedy pre starobných dôchodcov (vek nad 62 rokov). 

Podľa predbežného prieskumu má záujem o donášku obedov 30 starobných dôchodcov obce. 

Obedy by boli zabezpečené z vývarovne p. Saba, obec Bystré. Ďalej starosta informoval 

o potrebe zakúpenia obedárov na tieto účely. Cena obeda pre jedného občana je 2 eura, pričom 

dôchodca za obed zaplatí 1,50 eur a obec poskytne dotáciu vo výške 0,50 eur. Starosta dal 

poslancom hlasovať za tento návrh. 

 

Uznesenie č. 19/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v a ľ u je 

dotáciu na obed pre starobných dôchodcov vo výške 0,50 eur na jedného dôchodcu. 

Hlasovanie: 

za: Kiseľa, Kaminský, Kováč, Sučko 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Príprava akcie Deň úcty k starším 

Starosta obce informoval o pripravovanej akcií – Deň úcty k starším, ktorá sa bude konať 

22.10.2017 a zároveň požiadal o prítomnosť na tejto akcii všetkých poslancov aj s manželkami. 

Poslanci sa zhodli na občerstvení, ktoré bude na tomto podujatí podávané. 

 

 



Uznesenie č. 20/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- b e r i e  n a  v e d o m i e 

pripravovanú akciu – Deň úcty k starším, ktorá sa bude konať 22.10.2017. 

Hlasovanie: 

Za: Kiseľa, Kováč, Kaminský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. – 6. Rôzne a diskusia 

Starosta informoval poslancov o plánovanej oprave cesty ku studničke (smer k obci Podhradík). 

Poslanci sa zhodli na vysypaní koľají hlinou. 

P. Kiseľa vystúpil s požiadavkou na osadenie značky „ STOP“ pri cintoríne. Poslanci sa dohodli 

na tom, že osadenie značky nie je potrebné. 

p. Pelecháčová predložila poslancom prehľad čerpania rozpočtu k 31.8.2017. 

Starosta informoval o nových výzvach (na verejné osvetlenie, kamerový systém, obecný 

rozhlas, výstavba školského ihriska). 

 

8. Záver 

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

 

V Okružnej 29. 9. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 


