
Z á p i s n i c a  

z 3/2020 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

30.04.2020 o 17.00 hod. BEZ VEREJNOSTI 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo bez verejnosti na základe opatrenia úradu 

vereného zdravotníctva SR, ktorým sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy 

ukladá povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach od 22.4.2020 vylúčiť verejnosť a zabezpečiť 

inú formu informovanosti občanov. 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ - príchod 18.50 hod   

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia 1/2020 

4. Žiadosť p. Pavla Pastira, č.d. 136 o osadenie plastových rúr 

5. Schválenie finančných prostriedkov v sume 4000 € na štúdiu kanalizácie na výzvu č. B-

1/2020 z Environmentálneho fondu 

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

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. Sučku. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

Uznesenie č. 1/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia 1/2020 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh na rozpočtové opatrenie č. 

1/2020. Súčasťou rozpočtového opatrenia je aj dôvodová správa. Jednotlivé body rozpočtového 

opatrenia boli prerokované. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

V súvislosti s týmto bodom programu poslanec p. Sučko poznamenal, že dôvodové 

správy by mali byť vypracované konkrétnejšie. 

Poslanci za predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 hlasovali. 

 

Uznesenie č. 2/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

     - schvaľuje 

rozpočtové opatrenie 1/2020 



Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Žiadosť p. Pavla Pastira, č.d. 136 o osadenie plastových rúr 

Poslancom OZ bola predložená žiadosť p. Pavla Pastira o osadenie plastových rúr a ich 

zasypanie z dôvodu prietoku obecnej odpadovej vody vedúcej cez súkromný pozemok. 

Poslanec p. Sučko poznamenal, že v prípade zafinancovania plastových rúr obcou, je 

potrebné zriadiť vecné bremeno. Súhlas s týmto vecným bremenom je potrebné prerokovať 

s majiteľom pozemku. 

 

Uznesenie 3/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej, 

- berie na vedomie 

žiadosť p. Pavla Pastira, č.d. 136 o osadenie plastových rúr 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Sučko, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Schválenie finančných prostriedkov v sume 4000 € na štúdiu kanalizácie na výzvu č. 

B-1/2020 z Environmentálneho fondu 

Starosta oboznámil poslancov, že v prípade zapojenia sa do výzvy č. B-1/2020 

z Environmentálneho fondu, bude potrebné schváliť finančné prostriedky v sume 4000 € na 

štúdiu kanalizácie. 

Starosta dal hlasovať, aby tento bod bol zobratý na vedomie. 

 

 



Uznesenie 4/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej, 

- berie na vedomie 

že na štúdiu kanalizácie na výzvu č. B-1/2020 z Environmentálneho fondu, bude potrebné 

vynaložiť finančné prostriedky v sume 4000 €. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Rôzne 

Starosta obce upozornil poslancov, že dažďová voda z cintorína steká na pozemok p. Kočiša. 

Navrhuje vykopať osadené rúry a nahradiť ich roštom. 

Poslanec p. Kaminský oznámil, že na premostenie potoka (za záhradou č.d. 36) plánuje použiť 

2 betónové účka zakúpené obcou. 

Poslanci p. Kováč a p. Rychvalský upozornili na poruchu verejného osvetlenia pri č.d. 6 

a č.d.33.  

Poslanec p. Kováč upozornil, že je potrebné doladiť verejný rozhlas. 

Poslanec p. Sučko sa informoval o termíne osadenia dopravného zrkadla (ulica pri rod. dome 

Antona Onofreja). Starosta uviedol, že zrkadlo je zakúpené, potrebné je ešte zakúpiť stĺp na 

osadenie. Zrkadlo by malo byť osadené do 10.5.2020. 

Poslanec p. Kováč sa informoval o osadení 5 kamerových systémov v obci. Starosta uviedol, 

že umiestnené kamery snímajú cintorín, kostol, vchod obecného úradu, školský dvor a vstup do 

obce. 

Poslanec p. Kaminský požiadal, aby dôležité oznamy pre občanov boli oznamované obecným 

rozhlasom (aj) v popoludňajších hodinách. 

 

 



7. Záver 

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

 

V Okružnej 30. 04. 2020 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Jána Kaminský  ............................................. 

    

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

 

 

 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


