
Z á p i s n i c a  

zo 5/2019 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

13.06.2019 o 19.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Peter  Sučko - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Hostia:  Jozef Kaminský, Božena Mitriková 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie Záverečného účtu obce 2018 

4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

5. Schválenie zámeny pozemkov účastníkov: 

1. Obec Okružná - výlučným vlastníkom nehnuteľností: 

- parcela č. KNE 871/1 a to diel - o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

LV č.579 pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 a 

2. Jozef Kaminský a Ľubica Kaminská - bezpodielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti: 

- parcela č. KNC 51/1 a to diel o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

- parcela č. KNC 52 a to diel o výmere 4 m2, záhrada, všetko vedené na LV č.313 

pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 

6. Kúpa pozemku od účastníkov na vytvorenie školského dvora pre novú Materskú 

školu. 

Účastníci: Sabol Jozef, Mitriková Božena, Jozef Kaminský - podieloví 

spoluvlastníci nehnuteľnosti parcely č. KNC 113/1 o výmere 865 m2, záhrada 



7. Predloženie ŽoNFP z MAS  kód výzvy MAS017/7.4/1 Detské ihrisko v obci 

Okružná 

8. Organizovanie Dňa detí - 05.07.2019 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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. Anderka. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. Starosta navrhol zmenu jednotlivých bodov programu, v nasledovnom poradí: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie zámeny pozemkov účastníkov: 

1. Obec Okružná - výlučným vlastníkom nehnuteľností: 

- parcela č. KNE 871/1 a to diel - o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

LV č.579 pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 a 

2. Jozef Kaminský a Ľubica Kaminská - bezpodielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti: 

- parcela č. KNC 51/1 a to diel o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

- parcela č. KNC 52 a to diel o výmere 4 m2, záhrada, všetko vedené na LV č.313 

pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 

4. Kúpa pozemku od účastníkov na vytvorenie školského dvora pre novú Materskú 

školu. 

Účastníci: Sabol Jozef, Mitriková Božena, Jozef Kaminský - podieloví spoluvlastníci 

nehnuteľnosti parcely č. KNC 113/1 o výmere 865 m2, záhrada 

5. Schválenie Záverečného účtu obce 2018 

6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

7. Dokončenie oplotenia cintorína 

8. Organizovanie Dňa detí - 05.07.2019 

9. Rôzne 



10. Diskusia 

11. Záver 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie zámeny pozemkov 

Starosta predložil návrh na zámenu pozemkov týchto účastníkov: 

1. Obec Okružná - výlučným vlastníkom nehnuteľností: 

- parcela č. KNE 871/1 a to diel - o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV 

č.579 pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 a 

2. Jozef Kaminský a Ľubica Kaminská - bezpodielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti: 

- parcela č. KNC 51/1 a to diel o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

- parcela č. KNC 52 a to diel o výmere 4 m2, záhrada, všetko vedené na LV č.313 

pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 

Starosta pripomenul prítomným, že zámena uvedených pozemkov už bola schválená 

obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2018. 



Peter Sučko vyslovil námietku, že ide o nepomer výmery pozemkov (83 m2 a 24 m2). 

Jozef Kaminský uviedol finančné náklady, ktoré vynaložil v súvislosti výmenou týchto 

pozemkov - zápis do katastra, výmera pozemku... 

Starosta sa pri návrhu na zámenu pozemkov odvolal na § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle ktorého sa môže previesť majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 

Starosta dal poslancom OZ hlasovať za návrh na zámenu  vyššie uvedených pozemkov. 

Poslanci OZ výmenu pozemkov schválili. 

Uznesenie č. 2/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

zámenou pozemkov účastníkov: 

1. Obec Okružná - výlučným vlastníkom nehnuteľností: 

- parcela č. KNE 871/1 a to diel - o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

LV č.579 pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 a 

2. Jozef Kaminský a Ľubica Kaminská - bezpodielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti: 

- parcela č. KNC 51/1 a to diel o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

- parcela č. KNC 52 a to diel o výmere 4 m2, záhrada, všetko vedené na LV č.313 

pre obec a kat. územie Okružná, podiel 1/1 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Kúpa pozemku od účastníkov na vytvorenie školského dvora pre novú Materskú 

školu. 

Účastníci: Sabol Jozef, Mitriková Božena, Jozef Kaminský - podieloví spoluvlastníci 

nehnuteľnosti parcely č. KNC 113/1 o výmere 865 m2, záhrada. 



p. Mitriková predložila splnomocnenie, v ktorom Jozef Sabol ako podielový 

spoluvlastník nehnuteľnosti parcely č. KNC 113/1 splnomocňuje Boženu Mirtrikovú na 

konanie ohľadom predaja uvedenej nehnuteľnosti. 

Starosta obce uviedol, že vybudovanie novej materskej školy je nevyhnutné, kvôli 

nedostatočnej kapacite súčasnej MŠ. Obec má vypracovaný projekt na novú budovu MŠ. 

Pozemok, kde je plánovaná nová MŠ nemá dostatočnú výmeru na školský dvor, preto je 

potrebné odkúpiť uvedený pozemok od účastníkov. 

p. Mitriková navrhla cenu za pozemok, parcela č. KNC 113/1 o výmere 865 m2, 3000 

eur. 

Starosta dal hlasovať za kúpu pozemku od účastníkov na vytvorenie školského dvora 

pre novú materskú školu za sumu 3000 eur. Poslanci kúpu pozemku schválili. 

 

Uznesenie č. 3/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 

aby obec kúpila pozemok - parcela č. KNC 113/1 o výmere 863 m2 od účastníkov - Sabol 

Jozef, Mitriková Božena, Kaminský Jozef - podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti, za sumu 

3000 eur.  Pozemok bude slúžiť na vytvorenie školského dvora pre novú MŠ. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie Záverečného účtu obce 2018 

Starosta požiadal poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2018. Poslanci uviedli, že návrh záverečného účtu obce im bol doručený v nedostatočnom 

termíne pred jeho schválením. Kontrolórka obce upozornila na nezrovnalosti v návrhu 

záverečného účtu obce 2018, ktoré však boli do začatia tohto rokovania odstránené. Starosta 

dal návrh na toto uznesenie. 

 

 

 

 



Uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 

záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Uznesenie neprijaté 

6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

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

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predložil starosta obce oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Poslanec p. Sučko skonštatoval, že 

predložené oznámenie spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 

s výkonom iných funkcií. Uvedené oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce aj na 

webovej stránke obce. 

Uznesenie č. 4/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2018. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

7. Schválenie  ŽoNFP z MAS na Detské ihrisko v obci  

Starosta predložil ŽoNFP z výzvy MAS Šafrán na projekt Detské ihrisko v obci 

Okružná na schválenie.  Poslanci ŽoNFP na detské ihrisko schválili. 

 

 



 Uznesenie č. 5/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej schvaľuje: 

1. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom ciele projektu sú v súlade s 
platným programom rozvoja obce, 

    a. kód výzvy je MAS 017/7.4/1, 

    b. názov projektu: Detské ihrisko v obci Okružná, 

    c. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z celkových    

        oprávnených výdavkov z rozpočtu obce, 

    d. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu,   

        ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými   

        oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie: 

 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti:  0 

Uznesenie prijaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Organizovanie Dňa detí - 05.07.2019 

Starosta informoval prítomných o plánovanom organizovaní Dňa detí, ktoré sa 

uskutoční dňa 5.7.2019 na miestnom ihrisku. Oboznámil ich s plánovanými atrakciami a oslovil 

poslancov a kontrolórku na pomoc pri organizovaní dňa detí. 

Poslanec p. Kováč v rámci tohto bodu upozornil na riešenie prívodu elektriny na ihrisko. 

Poslanec p. Rychvalský navrhol osloviť spevácky zbor Okružňančan o vystúpenie na 

Dní detí. 

9. Rôzne 

Starosta uviedol, že stavebné povolenie pre p. Pelecháča je pozastavené kvôli 

chýbajúcej prístupovej ceste. Pre získanie stavebného povolenia je potrebný projekt a územné 

konanie na prístupovú cestu. Projekt a územné konanie je v priebehu riešenia. 

Poslanec p. Rychvalský navrhol zmeniť čas svietenia verejného osvetlenia na ihrisku 

prostredníctvom časového spínača. Nie je potrebné, aby osvetlenie svietilo skoro ráno. 

Poslanec p. Kováč poukázal na to, že obec má zakúpený materiál na oplotenie 

asfaltového ihriska a bolo by žiadúce, aby sa toto oplotenie osadilo počas týchto letných 

mesiacov a  znova pripomenul starostovi potrebu výmeny osvetlenia ZŠ, namontovanie nových 

vešiakov na chodbu v ZŠ, osvetlenie školského dvora a ukončenie chodníka, kvôli hroziacemu 

nebezpečenstvu úrazu. Starosta prisľúbil riešenie uvedených problémov. 

Poslanci požiadali kontrolórku obce, aby preverila všetky výbery z účtov obce a na aké 

účely boli použité za posledných 12 mesiacov.  

Záver 

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

V Okružnej 13. 06. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

Overil:  Jozef Anderko   ............................................. 

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

          

                                                                                                  Vladimír Magač, starosta obce 


