
Z á p i s n i c a  

z 6/2020 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 28.08.2020 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

Jozef Anderko - poslanec OcZ,  

Pavol Kováč – poslanec OcZ  

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko – poslanec OcZ 

 Daniela Bruzdová – pracovníčka OcÚ 

 

Hostia:   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie prijatia návratných finančných prostriedkov z Ministerstva 

financií v sume 10 200 €. 

4. Rôzne 

5. Interpelácie 

      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. Sučka a p. Kováča. Za zapisovateľa určil 

p. Bruzdovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 



Uznesenie č. 1/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Sučko, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Bruzdovú za zapisovateľa zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Sučko, Kováč, Rychvalský 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie prijatia návratných finančných prostriedkov z Ministerstva financií v sume  

    10 200 €. 

Starosta oboznámil prítomných o možnostiach poskytnutia návratných finančných 

výpomoci (pôžičiek) obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 z Ministerstva financií SR. 

 Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce do výšky výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 určenej pre obec Okružná vo výške  10 200 €. 

Predloženie žiadosti je do 31.10. 2020. Poskytnuté peňažné prostriedky možno požiť do 31. 12. 

2020. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme prostredníctvom webovej 

stránky  www.rissam.sk. Z dôvodu  negatívneho vývoja rozpočtu samospráv je stanovený 

odklad prvej splátky do roku 2024. Ročné splátky počas štyroch rokov: prvá splátka v roku 

2024 a posledná v roku 2027. 

Starosta dal hlasovať o schválení prijatia návratných finančných prostriedkov v sume 

10 200 €. 

 

http://www.rissam.sk/


Uznesenie č. 2/6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje  

prijatie návratných finančných prostriedkov z Ministerstva financií v sume 10 200 €. 

 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Sučko, Kováč, Rychvalský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté  

 

 

 

4. Rôzne 

P. Sučko Peter navrhol  zrušiť  uznesenie  3/5/2020  z 5/2020  OZ zo dňa 23.07.2020 o prijatí 

úveru  vo výške 4 500 €.  

Starosta obce predložil Návrh VZN o ochrannom pásme cintorína a požiadal poslancov 

o návrhy určenia šírky ochranného pásma. Poslanci sa dohodli do Návrhu VZN určiť šírku 

ochranného pásma v rozsahu 10 m  od hranice pohrebiska. 

 

Starosta dal do povedomia, že obec má zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

podľa § 81 odsek 7 písm. b) 

1. Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

 

Jedna  z najdôležitejších podmienok je tá, keď obec preukáže, že 100% domácností kompostuje 

kuchynský odpad tak nemusí zabezpečiť jeho zber.  

Dohodli sa, že sa spraví prieskum v domácnostiach ohľadom týchto odpadov. 

 

Poslanec P. Sučko upovedomil na vypúšťanie žúmp do priekop počas dňa. 

Starosta navrhol roznesenie letákov po domácnostiach s kontaktom na firmu, ktorá zabezpečuje 

likvidáciu odpadových vôd zo žúmp.  



Starosta upovedomil, že máme od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie 

Rozhodnutie o udelenie súhlasu na využívanie odpadov / kameniny/ na povrchovú úpravu terénu  

/ ciest/. 

Starosta dal do povedomia, že robíme územné konanie ciest. 

 

5. Záver 

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

 

V Okružnej 28.08.2020 

Zapísala:  Daniela Bruzdová 

 

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

    

Pavol Kováč  .............................................. 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Magač             

starosta obce 


