
Z á p i s n i c a  

z 1/2018 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  

23.03.2018 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní:  Jozef Anderko – poslanec OcZ 

  Ján Kaminský – poslanec OcZ 

  Mgr. Patrik Kiseľa – poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie VZN č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

4. Schválenie VZN č. 2/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 

5. Prerokovanie investícií na cintorín – schválený nenávratný finančný príspevok 

podopatrenie 7.2 

6. Prerokovanie – upozornenie prokurátora – rozpor medzi záväznou časťou obce 

a grafickou časťou územného plánu obce Okružná 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

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. Kaminského a p. Sučku. Za zapisovateľa určil 

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

program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

Návrh VZN č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územní obce Okružná bol 

vyvesený na úradnej tabuli  a na webovej stránke obce Okružná dňa 27.02.2018 a zvesený dňa 

13.03.2018. Starosta predložil návrh VZN č. 1/2018 na schválenie. Poslanci za tento návrh 

hlasovali. 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

VZN č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Okružná. 

 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie VZN č. 2/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 

Návrh VZN č. 2/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Okružná bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce Okružná dňa 08.03.2018 a zvesený dňa 22.03.2018. Starosta predložil návrh VZN 

č. 2/2018 na schválenie. Poslanci za tento návrh hlasovali. 

 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

VZN č. 2/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Okružná. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Prerokovanie investícií na cintorín – schválený nenávratný finančný príspevok 

podopatrenie 7.2 

Starosta informoval prítomných o rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt „Zlepšenie vzhľadu obce Okružná – úprava a tvorba verejných 

priestranstiev, námestí a parkov“ Pôdohospodárska platobná agentúra schválila dňa 29.12.2017 

maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku vo výške 95 065,02 EUR. Výška 

žiadaného nenávratného finančného príspevku bola znížená o 4 934,98 EUR, v dôsledku 

identifikácie výdavkov, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definovaných vo 

výzve. Starosta obce informoval prítomných, že DPH 20% sú neoprávnené výdavky a obec ich 

bude financovať z vlastných zdrojov. Poslanci za tento návrh hlasovali. 



Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- Schváľuje  

financovanie DPH – 20 % na projekt „Zlepšenie vzhľadu obce Okružná – úprava a tvorba 

verejných priestranstiev námestí a parkov“ z vlastných prostriedkov. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Prerokovanie – upozornenie prokurátora – rozpor medzi záväznou časťou obce 

a grafickou časťou územného plánu obce Okružná 

 

Starosta informoval prítomných o upozornení prokurátora vo veci rozporu medzi záväznou časťou 

územného plánu obce Okružná v časti G3 (Vymedzenie ochranných pásem a chránených území) 

a grafickou časťou územného plánu obce Okružná. Prokurátor v doručenom upozornení navrhol 

prerokovať toto upozornenie a obstarať zmenu a doplnok k územnému plánu obce tak, aby tento 

odstránil rozpor medzi záväznou časťou územného plánu obce Okružná v časti G3 a grafickou časťou 

územného plánu obce. Túto zmenu a doplnok k územnému plánu vykoná spracovateľ územného plánu 

obce Okružná Ing. Arch. Ľubomír Polák v spolupráci s Ing. arch. Vladimírom Debnárom. 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

upozornenie a návrhy opatrení prokurátora vo veci rozporu medzi záväznou časťou územného 

plánu obce Okružná a grafickou časťou územného plánu obce Okružná. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 



7. - 8. Rôzne a diskusia 

Starosta informoval, že obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 

Ministerstva financií SR na nákup kuchynského zariadenia a vybavenia do kuchyne MŠ a OÚ. 

 

8. Záver 

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

 

 

V Okružnej 23. 03. 2018 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


