
Z á p i s n i c a 

z 2/2018 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  

1.6. 2018 o 18,00 hod. 

 

Prítomní:  Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

                        Jozef Anderko – 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 záverečného účtu obce za rok 2017 

4. Schválenie Smernice č. 1/2018 – Výkon finančnej kontroly v obci 

5. Schválenie bankovej zábezpeky na projekt 7.2 Zlepšenie vzhľadu obce Okružná – 

úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov 

6. Oznámenie majetkových pomerov starostu 

7. Smernica 2/2018 na stravovanie 

8. Prerokovanie dotácie pre charitu 

9. Organizovanie Dňa detí – 1. 7. 2018 

10. Oboznámenie s projektami  (Obstaranie elektromobilu pre verejné účely) 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

1. Otvorenie rokovania 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce p. Vladimír Magač, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol doplnený o prerokovanie Smernice na 

stravovanie  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. J. Anderka a P.Kováča. Za zapisovateľa určil p. 

Pelecháčovú. Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ s programom rokovania.  

Poslanci program rokovania schválili. 

 



Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

 

a )  s ú h l a s í, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

b) u r č u j e 

- P. Pelecháčovú za zapisovateľa zápisnice 

- p. J. Anderka a P. Kováča  za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

za: Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017. 

Záverečný účet obce za 2017  bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. dňa 

17. 5. 2018 a zvesený 31. 12. 2018. Na zasadnutí ObZ kontrolórka obce oboznámila prítomných 

so svojim stanoviskom k záverečnému účtu za rok 2017. V stanovisku konštatovala, že Návrh 

záverečného účtu obce Okružná za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. a obsahuje všetky náležitosti 

podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona. Stanovisko hlavného kontrolóra je Prílohou č. 1 

a Záverečný účet obce Prílohou č. 2 tejto zápisnice. Starosta dal hlasovať za toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

a) s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet obce  za rok 2017 a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017 

c) s c h v a ľ u j e  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

15 308 €. 

 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P 

zdržal sa: 0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté 



 

4. Schválenie Smernice č. 1/2018 – Výkon finančnej kontroly v obci. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so smernicou č. 1/2018 na Výkon finančnej kontroly 

v obci, ktorú obec vypracovala v zmysle zákona č. 357/2018 Z. z.  Smernica bola zaslaná  

poslancom  ObZ mailom na preštudovanie a tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v a ľ u j e 

Smernicu č. 1/2018 na výkon finančnej kontroly v obci 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P. 

zdržal sa:  Sučko P. 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

5. Schválenie bankovej zábezpeky na projekt 7.2 Zlepšenie vzhľadu obce Okružná-

úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov 

Starosta obce informoval prítomných o podmienkach poskytnutého Nenávratného finančného 

príspevku na projekt Zlepšenie vzhľadu obce. Projekt bude financovaný 50 % zálohovou 

platbou zo strany PPA, na čo budeme potrebovať zábezpeku banky.   

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v a ľ u j e 

prijatie bankovej záruky pre PPA vo výške  47 500 € zo strany Prima banky Slovensko, 

a. s. na zabezpečenie financovania projektu Zlepšenie vzhľadu obce Okružná 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

zdržal sa:  0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

6. Oznámenie majetkových pomerov starostu obce 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v z. n. p. predložil starosta obce  ObZ písomné oznámenie o svojich 

majetkových pomeroch za rok 2017. Mgr. Peter Sučko skonštatoval, že predložené oznámenie 



o majetkových pomeroch spĺňa predpísané náležitosti a starosta obce spĺňa podmienky 

nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií.  

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

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

Oznámenie starostu obce  o jeho majetkových pomeroch za rok 2017 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

zdržal sa:  0 

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

7. Smernica  č. 2/2018 na stravovanie 

V zmysle Opatrenia MPSVaR SR o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. sa mení výška 

stravného od 1. 6. 2018. Z toho dôvodu bolo potrebné vypracovať novú smernicu pre 

stravovanie, podľa ktorej sa zamestnanci OcÚ budú stravovať prostredníctvom FO (Peter 

Sabo, Hanušovce n/T), ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby a v súčasnosti 

Obec Okružná zabezpečuje prostredníctvom tejto FO aj stravovanie dôchodcov. Smernica 

2/2018 je Prílohou č. 4 tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- s c h v a ľ u j e 

Smernicu č. 2/2018 na stravovanie zamestnancov Obce Okružná 

Hlasovanie: 

za:  Anderko J., Kaminský J., Kiseľa P., Kováč P., Sučko P. 

zdržal sa:   

proti: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

8. Prerokovanie dotácie pre charitu – vypustený bod z programu 

 

 

 

 



Bod 9, 10, 11, 12 

Starosta informoval prítomných: 

 že Obec podala žiadosť na Environmentálny fond do Bratislavy o poskytnutie podpory 

formou dotácie na rok 2018 na Obstaranie elektromobilu pre verejné účely v obci 

Okružná s 5% samofinancovaním. 

 o pripravovanom Dní detí na 1. 7. 2018 a plánovaných atrakciách na tento deň,  pričom 

vyzval prítomných na aktívnu pomoc pri organizovaní tejto akcie    

 

 

14. Záver 

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

V Okružnej  1. 6. 2018 

Zapísala: Ľudmila Pelecháčová 

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

 ..............................................                                       Vladimír Magač, starosta obce 


