
Z á p i s n i c a  

z 2/2020 ONLINE zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

15.04.2020 o 15.00 hod. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ 

Peter Sučko- poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Daniela Bruzdová- pracovníčka OcÚ 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Okružná 

4. Záver 

 

1. Otvorenie rokovania 

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

      prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

      Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. P. Sučku a J. Anderka.  

      Za zapisovateľa určil  p. Bruzdovú.  

      Starosta online oboznámil prítomných poslancov OZ s programom  rokovania.   

     Poslanci program rokovania online schválili. 

 

Uznesenie č. 1/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

-  online súhlasí, 

aby sa rokovanie OcZ konalo podľa programu online predloženého starostom obce 

 p. Magačom. 



 

Online hlasovanie: 

Za: Anderko, Sučko, Kaminský, Kováč,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

- online určuje 

a) p. Bruzdovú za zapisovateľa zápisnice 

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

 

Online hlasovanie: 

Za: Anderko, Sučko, Kaminský, Kováč,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí o 1. ročníka 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Okružná 

 

Starosta online predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN č. 1/2020 o určení 

miesta a času zápisu detí o 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Okružná. 

    Starosta online požiadal poslancov o schválenie návrhu VZN č. 1/2020. 

Uznesenie č. 2/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- online schváľuje, 

návrh VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí o 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Okružná 

Online hlasovanie: 

Za: Anderko, Sučko, Kaminský, Kováč,  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 



7. Záver 

Starosta obce Vladimír Magač online poďakoval prítomným za účasť a ukončil  

      rokovanie. 

 

 

V Okružnej 15. 04. 2020 

 

Zapísala: Daniela Bruzdová 

Overil: ..............................................  Mgr. Peter Sučko 

 .............................................. Jozef Anderko 

 

 

 

 

 Vladimír Magač, starosta obce 

 

 

 


