
Z á p i s n i c a  

z 4/2020 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 10.06.2020 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

  Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Pavol Kováč – poslanec OcZ - príchod 17.15 hod, od bodu 3   

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec OcZ 

Vladimír Magač – starosta obce 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Hostia:  Juraj Sučko, Patrik Kiseľa, Peter Biroš - príchod 17.15 hod 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Prerokovanie Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

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

7. Rôzne 

8. Interpelácie 

9. 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 a p. Rychvalského. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/4/2020 

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. Anderka a p. Rychvalského za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Prerokovanie Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018 

Starosta obce oznámil, že v rámci prerokovania územného plánu obce Okružná, bol na 

zasadnutie prizvaný aj Ing. arch. Vladimír Debnár -  poverený obstarávateľ ÚPO Okružná, 

ktorý svoju účasť ospravedlnil. 

Starosta predniesol žiadosť p. Kiseľu, v ktorej požadoval vysvetlenie, prečo ÚPO 

Okružná, zmeny a doplnky č. 1/2018 ešte nie je schválený OZ. Plánované bolo schválenie ÚPO 

Okružná, zmeny a doplnky č. 1/2018 v januári 2020. 

Starosta uviedol, že ÚPO Okružná bol nepriechodný a naďalej prebieha rokovanie 

s úradmi. Ďalej uviedol, že proti schváleniu aktuálneho vypracovania ÚPO Okružná, zmeny 

a doplnky č. 1/2018 boli 3 poslanci OZ, Ján Kaminský, Pavol Kováč, Julián Rychvalský. ÚPO 

Okružná, zmeny a doplnky č. 1/2018 bude pripravený na schválenie OZ koncom augusta 2020. 



Starosta obce oznámil prítomným, že s poslancom p. Kaminským sa zúčastnili 

rokovania s vedúcimi odboru životného prostredia ,  RNDr. Martou Makarovou a Ing. Zuzanou 

Michniewiczovou. P. Kaminský predniesol odporúčanie p. Makarovej a p. Michniewiczovej 

schváliť navrhnutý ÚPO Okružná, zmeny a doplnky č. 1/2018 a následne podať ďalšiu žiadosť 

na zmeny a doplnky k ÚPO, v ktorom by išlo o rozšírenie stavebného územia. 

Poslanci Anderko, Kaminský, Kováč a Sučko uviedli, že pristúpia na návrh p. 

Makarovej a p. Michniewiczovej. Poslanec p. Rychvalský je proti tomuto návrhu. 

P. Juraj Sučko sa informoval ohľadom budovania elektrickej siete a ciest na 

novovytvorených stavebných pozemkoch. Starosta uviedol, že elektrické siete sú už zakreslené, 

obec však musí zabezpečiť financovanie projektu. Rovnako je takto v riešení vodovodná 

prípojka. Na novobudované cesty obec plánuje prispieť materiálom. 

P. Peter Biroš upozornil, že ak o prípojku na vodovod požiada 70% vlastníkov 

pozemkov, firma to urobí na vlastné náklady. Ďalej uviedol, že je potrebné, aby prebehlo 

územné konanie na cesty, aby sa mohlo začať s výstavbou rodinných domov. 

Starosta obce poďakoval prítomným hosťom za účasť. 

 

4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019 

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovej stránke obce dňa 14.5.2020 a zvesený dňa 29.5.2020. 

Kontrolórka obce p. Sučková predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 

2019. V stanovisku konštatovala, že návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2019 je 

spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a obsahuje všetky predpísané náležitosti 

podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie obce Okružná za rok 2019. Návrh záverečného 

účtu odporúčala schváliť bez výhrad. Starosta obce dal hlasovať za nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 2/4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

Záverečný účet obce Okružná a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 

- berie na vedomie 



stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

 - schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu vo výške 330 eur a prevod hospodárskeho výsledku vo výške 

11 190 eur do rozpočtu na rok 2020. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Návrh rozpočtového opatrenia, tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci za uznesenie hlasovali. 

 

Uznesenie č. 3/4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

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

Starosta obce v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predložil oznámenie funkcií, 

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

oznámenie spĺňa podmienky nezlúčiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií.  

 



Uznesenie č. 4/4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2019 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Rôzne 

Poslanec p. Kováč navrhol doplniť do VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi časť čo konkrétne patrí a čo nepatrí do veľkokapacitného 

kontajnera. Ďalej uviedol, aby obec upozorňovala občanov, aby kosili svoje pozemky. 

Poslanec p. Sučko uviedol, že plánuje do priekopy pred jeho pozemkom umiestniť 

plastovú rúru. Požiadal, aby plastovú rúru zafinancovala obec. Ostatné práce vykoná p. Sučko 

vo vlastnej réžii.  

Poslanec p. Rychvalský upozornil, že na ceste smerom k obci Trnkov je spadnutá vŕba 

na elektrických kábloch a je potrebné na to upozorniť kompetentných na nápravu. Ďalej 

uviedol, že je potrebné pokosiť parcelu pri č. d. 1, ktorá patrí obci. 

Poslanec p. Kaminský upozornil, že je potrebné nanovo natrieť drevený obklad na dome 

smútku. 

Starosta p. Magač navrhol rokovať s urbárskou spoločnosťou o prenajatí priestoru 

v starom kameňolome na návoz materiálu na nové cesty. 

 

7. Záver 

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

 

 

 



V Okružnej 10. 06. 2020 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

    

Julián Rychvalský .............................................. 

 

 

 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


