
Z á p i s n i c a  

z 8/2020 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 16.12.2020 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

Ján Kaminský - poslanec OcZ 

  Pavol Kováč – poslanec OcZ  

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec Ocz 

Daniela Bruzdová - pracovníčka OcÚ 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021 

4. Schválenie Rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

5. Prerokovanie IBV Okružná - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie územného 

a stavebného povolenia, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie a inžinieringu pre 

všetky stupne PD 

6. Návrh na zrušenie uznesení OZ obce Okružná č. 3/5/2020 zo dňa 23.7.2020, ktorým 

schválilo prijatie úveru vo výške 4500 eur na financovanie štúdie kanalizácie na výzvu č. B. 

1/2020 z Environmentálneho fondu 

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. Kaminského a p. Sučku. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Poslanci za tento program hlasovali a program rokovania schválili. 

 

Uznesenie č. 1/8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- súhlasí, 

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

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, 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: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Schválenie VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh VZN č. 3/2020 

o miestnych daniach a poplatkoch za kalendárny rok 2021. Jedinou zmenou oproti poplatkom 

určených na rok 2020 je návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 10 eur/občan/rok 

na 14 eur/občan/rok. Dôvodom je zvýšený poplatok za tonu odvezeného odpadu a potreba 

častejšieho vývozu veľkokapacitného kontajnera. 

Poslanec p. Sučko poznamenal, že obec by mala dohliadať na to, aby občania 

neumiestňovali do veľkokapacitného kontajnera odpad, ktorý tam nepatrí a odpad, ktorý sa 

má separovať. V takomto prípade obec dopláca na občanov, ktorí odpad nesparujú 

a umiestňujú ho do VKK. 



Poslanec p. Kaminský uviedol ako riešenie, aby občania neumiestňovali do 

veľkokapacitného kontajnera odpad, ktorý tam nepatrí - VKK musí byť snímaný kamerovým 

systémom a musí byť uzamknutý. Ďalej uviedol, že je potrebné určiť konkrétny čas, kedy 

bude VKK otvorený a v tomto čase určiť jedného pracovníka OcÚ, ktorý bude vyvážaný 

odpad kontrolovať. 

Poslanec p. Rychvalský poznamenal, že občanom chýba osveta v rámci separovania 

odpadu a nevedia čo zahŕňa poplatok za komunálny odpad. 

Starosta uviedol, že každej domácnosti je na začiatku roka doručený harmonogram 

rozvozu s popisom, aký odpad patrí do jednotlivých kontajnerov. 

Poslanec p. Kováč uviedol, že je potrebné nastaviť presné pravidlá vývozu VKK 

a navrhol dokúpiť kameru a pohybový senzor, ktorý bude snímať VKK. 

K tomuto bodu starosta obce poznamenal, že obec zakúpila nálepky, ktorými budú 

označené nádoby na komunálny odpad a iba takto označené nádoby budú vyvezené zberovou 

spoločnosťou. 

Poslanci sa pri prerokovaní tohto návrhu zhodili na výške poplatku za komunálny 

odpad vo výške 13 eur/občan/rok. 

Starosta dal za takto upravený návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 2/8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje, 

návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch na kalendárny rok 2021 

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 

 



4. Schválenie Rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 16.11.2020, čiže v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade zo zákonom 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. Návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový, s výškou 

príjmov 260 550 eur a s výškou výdavkov 260 548 eur. 

Poslanci navrhli zmenu v rozpočte pričom sa znížila výška výdavkov v navrhnutom 

rozpočte o 1200 eur. 

Kontrolórka obce predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 

2021 a roky 2022 a 2023, v ktorom konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi a odporúča poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2021 

schváliť. 

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2021 poslanci schválili. 

 

Uznesenie č. 3/8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 - 2023 

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 4/8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

a) schvaľuje, 

návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2021. 

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 



    b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Prerokovanie IBV Okružná - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie 

územného a stavebného povolenia, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie 

a inžinieringu pre všetky stupne PD 

 

Starosta uviedol, že na novorozparcelované pozemky je potrebné vyhotovenie 

projektovej dokumentácie pre vydanie územného a stavebného povolenia, ktoré je potrebné 

pre budovanie inžinierskych sietí a ciest. Cena jednotlivých projektov na elektrinu, vodu 

a cesty sa odhaduje na cca 20 000 eur na každý projekt. 

Rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí OZ, uviedol, že do zmluvy uzavretej 

s vybranou energetickou spoločnosťou plánuje uviesť ustanovenie, že projektovú 

dokumentáciu uhradí energetická spoločnosť. Do zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou, ktorá 

bude realizovať stavbu vodovodu plánuje uviesť ustanovenie, že projektovú dokumentáciu 

bude obec uhrádzať v dohodnutých splátkach. 

Poslanec p. Kaminský žiada, aby projektová dokumentácia, čo sa týka budovania 

elektrickej siete, vodovodu a ciest, zahŕňala všetky novovzniknuté pozemky, vrátane 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. S touto požiadavkou súhlasia aj 

ostatní poslanci. 

 

Uznesenie č. 5/8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej prerokovalo a  

- berie na vedomie 

IBV Okružná - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie územného a stavebného 

povolenia, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie a inžinieringu pre všetky stupne PD 

 



Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Návrh na zrušenie uznesení OZ obce Okružná č. 3/5/2020 zo dňa 23.7.2020, ktorým 

schválilo prijatie úveru vo výške 4500 eur na financovanie štúdie kanalizácie na výzvu č. 

B. 1/2020 z Environmentálneho fondu 

Starosta obce predložil návrh na zrušenie uznesenia OZ obce Okružná č. 3/5/2020, 

ktorým sa schválilo prijatie úveru vo výške 4500 eur na financovanie štúdie kanalizácie na 

výzvu č. B. 1/2020 z Environmentálneho fondu. Dôvodom je schválenie prijatia návratných 

finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR. Z týchto prostriedkov obec plánuje 

financovanie štúdie kanalizácie. 

 

Uznesenie č. 6/8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

zrušenie uznesenia OZ obce Okružná č. 3/5/2020 zo dňa 23.7.2020, ktorým schválilo prijatie 

úveru vo výške 4500 eur na financovanie štúdie kanalizácie na výzvu č. B. 1/2020 

z Environmentálneho fondu. 

Hlasovanie: 

Za: Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov s podnetom od občanov, aby bola zriadená autobusová 

zastávka pri cintoríne. 

Poslanec p. Sučko poznamenal, že ide o časť pozemku, ktorý je umiestený 

v križovatke a preto nebude možné na tomto mieste umiestniť autobusovú zastávku. 



Starosta upovedomil poslancov, že plánuje zakúpené betónové žľaby použiť na 

vybudovanie otvorenej priekopy na ulici pri r.d. Michala Daňa. 

 

Čas 19:50 - zasadnutie OZ opustil poslanec p. Kaminský (pri bode 7. Rôzne) 

 

 

8. Záver 

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

 

V Okružnej 16. 12. 2020 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Ján Kaminský      ............................................. 

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

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


