
Z á p i s n i c a  

z 5/2018 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  

01.10.2018 o 17.00 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. Prejednanie doplňujúcich prác na projekte Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - 

úprava a tvorba verejných priestranstiev 

4. Schválenie VZN 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 

5. Schválenie VZN 4/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. 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. Kováča. Za zapisovateľa 

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

Poslanci program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 21/2018 

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. Kováča za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Prejednanie doplňujúcich prác na projekte Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - 

úprava a tvorba verejných priestranstiev 

Starosta obce oboznámil prítomných o prebiehajúcich prácach na miestnom cintoríne 

v rámci projektu Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev. 

Zároveň informoval o doplňujúcich prácach, realizovaných na tomto projekte. Doteraz 

vykonané doplňujúce práce prestavujú sumu 3000 eur s DPH. Ďalej informoval o ďalších 

doplňujúcich prácach na projekte: umiestnenie novej rúry pri dome smútku a výstavba 

oporného múra ako základ pre parkovisko. 

Zároveň predložil starosta rozpočet na oplotenie cintorína.   



Starosta ďalej uviedol, že práce, vykonané v rámci tohto projektu, p. Sukovským, budú 

účtované v januári, resp. februári 2019. Cena týchto prác sa predpokladá vo výške 2500 eur 

s DPH.  

Na základe uvedeného, dal starosta schváliť rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa zvýšia 

kapitálové výdavky o sumu 5500 eur, ktoré budú použité na doplňujúce práce na projekte. 

Navrhované rozpočtové opatrenie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

K tomto bodu vystúpil p. Kaminský, ktorý žiadal, aby počas realizácie prác na cintoríne 

bola vykonávaná vyššia kontrola zo strany obce, čo sa týka uvádzania počtu odpracovaných 

hodín na jednotlivých stavebných strojoch používaných pri realizácii projektu vykonávajúcou 

firmou. Zároveň požiadal starostu, aby mohol byť osobne prítomný pri vykonávaní terénnych 

uprav na cintoríne. 

 

4. Schválenie VZN 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 

Na úradnej tabuli a webovej stránke obce Okružná bol dňa 24.7.2018 zverejnený 

a 1.10.2018 zvesený návrh VZN 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou. 

Starosta predložil VZN 3/2018 na schválenie. 

 

Uznesenie č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

VZN č. 3/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou. 

 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie VZN 4/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane 

Starosta predložil VZN 4/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

Účelom tohto všeobecne záväzného  nariadenia je vyhradiť miesta a podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kapane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách  na území obce 

Okružná. Starosta predložil VZN 4/2018 na schválenie. 

Uznesenie č. 24/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

VZN č. 4/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Rôzne 

6a) Starosta obce predniesol návrh predložený obcou Trnkov na schválenie Obecným 

zastupiteľstvom v Okružnej. Ide o schválenie: 

- záväzku obce o využívaní rozšírených kapacít partnerskej obce žiadateľa (obec Trnkov), 



 - plánovaný záväzok nerozširovať vlastné kapacity MŠ zaradených do siete škôl a školských 

zariadení zo zdrojov EŠIF v období piatich rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, 

- na území partnerskej obce (obec Trnkov) v súčasnosti nie sú dostatočné kapacity MŠ (počet 

detí  vo veku 3-5 rokov je vyšší ako počet miest v MŠ v obci). Poslanci za tento návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 25/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- zamieta 

schválenie záväzku obce Okružná o využívaní rozšírených kapacít partnerskej obce žiadateľa 

(obec Trnkov) a plánovaný záväzok nerozširovať vlastné kapacity MŠ zo zdrojov EŠIF 

v období piatich rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6b) Starosta obce predložil návrh Gréckokatolíckej charity v Prešove, aby správcom objektu - 

rozhľadne, realizovaného v rámci Oázy pokoja, bol Obecný úrad Okružná. Poslanci za tento 

návrh hlasovali. 

Uznesenie č. 26/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- zamieta 

návrh Gréckokatolíckej charity v Prešove, aby správcom rozhľadne bol Obecný úrad Okružná 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 



6c) Starosta obce informoval prítomných o pripravovanej akcií - Deň úcty k starším, ktorá sa 

bude konať 21.10.2018 a zároveň požiadal o prítomnosť poslancov na tejto akcii. 

Uznesenie č. 27/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

pripravovanú akciu – Deň úcty k starším, ktorá sa bude konať 21.10.2018. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6d) Poslanec P. Sučko vystúpil so žiadosťou o príspevok vo výške 60 eur pre občianske 

združenie založené v obci Okružná. Tieto financie sú potrebné pre registráciu občianskeho 

združenia do zoznamu prijímateľov 2% dane. Registráciu vykonáva notár vo forme notárskej 

zápisnice. 

Uznesenie č. 28/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

príspevok 60 eur pre občianske združenie založené v obci Okružná. Financie sú určené pre 

registráciu občianskeho zrušenia do zoznamu prijímateľov 2% dane. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6e) Starosta informoval prítomných o vykonaných prácach na bezbariérovom vstupe do 

v miestnej materskej školy, ktoré boli realizované p. Jaroslavom Birošom. Celkové výdavky na 

tieto práce predstavovali sumu 22 780 eur, pričom dotácia z MF SR bola vo výške 5000 eur. 

Na základe uvedeného predložil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa zvýšia 



kapitálové výdavky o sumu 18 000 eur. Navrhované rozpočtové opatrenie tvorí prílohu č. 2 

tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 29/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kiseľa, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8. Záver 

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

 

 

V Okružnej 01. 10. 2018 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sučková 

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

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

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


