
Z á p i s n i c a  

z 7/2019 Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

29.07.2019 o 17.00 hod. 

 

Prítomní:  

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Peter Sučko- poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

 Daniela Bruzdová- zapisovateľka 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola Okružná – 

novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“. ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu  vo výške 13 400,00 Eur s DPH, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. 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. Kováča a p. Sučka. Za zapisovateľa určil p. 

Bruzdovú Danielu. Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ s programom rokovania.  

Poslanci program rokovania schválili. 

Uznesenie č. 1/7/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za:  Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Bruzdovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Kováča a p. Sučka za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za:  Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola Okružná – 

novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“. ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu  vo výške  13 400,00 Eur s DPH, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Starosta požiadal  poslancov o schválenie 

-  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola Okružná – 

novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“. ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 



- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 

výške 13 400,00 Eur s DPH, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Uznesenie č. 2/7//2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola Okružná – 

novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34“. ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 

výške 13 400,00 Eur s DPH, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie: 

Za:  Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Záver 

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

 

V Okružnej 29. 07. 2019 

Zapísala: Daniela Bruzdová 

Overil: .............................................. Pavol Kováč 

 .............................................. Mgr. Peter Sučko 

 

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 


