
Z á p i s n i c a 

z 2/2018zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 19. 12. 2018 o 17,00 hod. 

 

Prítomní: Anderko Jozef – poslanec OcZ 

  Kaminský Ján – poslanec OcZ, zástupca starostu obce 

  Kováč Pavol – poslanec OcZ 

  Mgr. Sučko Peter  – poslanec OcZ 

  Rychvalský Julián – poslanec OcZ 

  Mgr. Sučková Miroslava – kontrolór obce 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Návrhu rozpočtu  Obce Okružná na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 

2021 

4. Úprava rozpočtu na rok 2018 

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. Anderka J. a Kaminského J. Za zapisovateľa 

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

Poslanci program rokovania schválili. 

Uznesenie č. 1/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- súhlasí, 

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



Hlasovanie: 

Za:               Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko a Rychvalský 

Zdržal sa:   0 

Proti:          0 

- určuje 

a) p. Pelecháčovú za zapsiovateľa zápisnice 

b) p. Anderka a Kaminského za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za:               Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko a Rychvalský 

Zdržal sa:   0 

Proti:          0 

Uznesenie prijaté. 

3. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 

        Návrh rozpočtu Obce Okružná  na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 bol 

vyvesený 5. 12. 2018 s zvesený 19. 12 .2018 na úradnej tabuli a webovej stránke obce, číže 

v zákonom stanovenej lehote a v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. Bol zostavený ako vyrovnaný s výškou 243 600 € príjmov a výdavkov. 

Vzhľadom na dodatočné zverejnenie navýšenia predpokladaných podielových daní na rok 

2019 o 17 400 €, obecné zastupiteľstvo navýšilo položky na pracovnú techniku o 4500 €, 

inventár obecnej kuchyne o 900 €, príspevok DHZO o 2000 €, materiál na rozvoj obce o 2000 

€, dodávateľské práce na rozvoj obce o 3 700 €. Po týchto zmenách schválili Rozpočet na rok 

2019 s prebytkom 6 000 €. Návrh rozpočtu tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Kontrolórka obce Mgr. Sučková M. predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2019, v ktorom konštatovala, že je zostavený v súlade so všeobecnými 

právnymi predpismi. Návrh rozpočtu Obce Okružná na rok 2019 poslanci schválili. 

 

Uznesenie č. 2/2/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

a) s c h v a ľ u j e , 

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2019 

Hlasovanie: 

Za:               Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko a Rychvalský 

Zdržal sa:   0 

Proti:          0 

b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2020 - 2021 

Hlasovanie: 



Za:               Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko a Rychvalský 

Zdržal sa:   0 

Proti:          0 

4. Úprava rozpočtu na rok 2018 

P. Pelecháčová oboznámila prítomných s očakávanou skutočnosťou rozpočtu k 31. 12. 2018. 

Zvýšené výdavky sa týkajú najmä úseku rozvoja obce so zapojením zostatkov z minulých 

rokov, t. j. rezervného fondu. Úprava rozpočtu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice 

Uznesenie č. 3/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

-berie na vedomie 

úpravu  rozpočtu na rok 2018 

Hlasovanie: 

Za:               Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko a Rychvalský 

Zdržal sa:   0 

Proti:          0 

5.-6. Rôzne a diskusia 

- poslanci navrhujú zrezať orech na školskom dvore z dôvodu bezpečnosti deti      v materskej 

a základnej škole a lipu pri Obecnom úrade, ktorá je zvnútra úplne dutá. 

7. Záver 

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

 

V Okružnej 19. 12. 2018 

Zapísala: Ľudmila Pelecháčová 

Overovatelia:   Jozef Anderko ......................................... 

                            Ján Kaminský  ......................................... 

 

 

 


