
Z á p i s n i c a  

z 2/2021 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 10.05.2021 o 17.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

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 

 

Hostia:  Kamil Rychvalský 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Prerokovanie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, podpis zmluvy 

4. Prerokovanie písomnej žiadosti občanov o vybudovanie autobusovej zastávky pri cintoríne 

5. Prerokovanie písomnej žiadosti Ing. Juraja Sučku o výstavbu priekopy z dôvodu 

odvodnenia súkromných parciel 

6. Cesta k novostavbám (M. Daňo, K. Rychvalský, P. Kiseľa) 

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. 

Poslanec Sučko navrhol program rokovania rozšíriť o bod: Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 starostu obce Okružná. 

Poslanci za doplnený program hlasovali a celkový program rokovania OZ schválili. 

 

Schválený program rokovania OZ: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 starostu obce 

Okružná 

4. Prerokovanie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, podpis zmluvy 

5. Prerokovanie písomnej žiadosti občanov o vybudovanie autobusovej zastávky pri cintoríne 

6. Prerokovanie písomnej žiadosti Ing. Juraja Sučku o výstavbu priekopy z dôvodu 

odvodnenia súkromných parciel 

7. Cesta k novostavbám (M. Daňo, K. Rychvalský, P. Kiseľa) 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Záver 

 

Uznesenie č. 1/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

Hlasovanie: 

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

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 starostu 

obce Okružná 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predložil starosta obce oznámenie 

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

predložené oznámenie spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára s výkonom iných funkcií. Uvedené oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli 

obce aj na webovej stránke obce. 

Uznesenie č. 2/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2020. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Prerokovanie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, podpis zmluvy 

Starosta oboznámil prítomných o podaní žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy 

VSD. Ide o 2 samostatné energetické stavby - Okružná IBV 80RD-VN, TS, NN a Okružná 

IBV 48RD-VN, TS, NN. 

Poslancom bolo predložené vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a. s. 

k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy a grafický návrh trasy vedenia. 

Starosta uviedol, že po uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení bude potrebné zložiť 

finančnú zábezpeku pre IBV 80RD vo výške 7 870 eur a pre IBV 48RD vo výške 4 714 eur. 



Táto zábezpeka bude obci vrátená po uzatvorení ostrej zmluvy o pripojení a uhradení 

pripojovacieho poplatku. 

Poslanec Sučko vystúpil s otázkou, či bude záujem o uvedený počet pripojení do 

distribučnej sústavy VSD (80 RD + 48 RD). 

Starosta uviedol, že na tomto území je väčší počet stavebných pozemkov ako 80 + 48 

a predpokladá, že v takomto počte záujem o pripojenie bude.  

Poslanec Rychvalský vyjadril námietku, že cez niektoré parcely je elektrické vedenie 

v grafickom návrhu vedené vzdušne, a teda umiestnenie stĺpov je navrhnuté na súkromných 

pozemkoch. 

Starosta uviedol, že to prerokuje s projektantom a navrhne, aby vzdušné vedenie 

vysokého napätia bolo nahradené podzemným káblom. 

 

Uznesenie 3/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

a) prerokovalo 

b) berie na vedomie 

žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy VSD a podpis zmluvy s VSD 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Prerokovanie písomnej žiadosti občanov o vybudovanie autobusovej zastávky pri 

cintoríne 

Starosta predložil poslancom písomnú žiadosť od občanov obce o vybudovanie 

autobusovej zastávky pri cintoríne.  

Starosta uviedol, že požiada o vyjadrenie dopravného inžiniera, či je na uvedenom 

mieste možnosť vybudovania autobusovej zastávky. 

 

 



Uznesenie 4/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

a) prerokovalo  

b) berie na vedomie 

žiadosť občanov o vybudovanie autobusovej zastávky pri cintoríne 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Prerokovanie písomnej žiadosti Ing. Juraja Sučku o výstavbu priekopy z dôvodu 

odvodnenia súkromných parciel 

Starosta predniesol žiadosť Ing. Juraja Sučku o výstavbu priekopy z dôvodu 

odvodnenia súkromných parciel. 

Poslanci túto žiadosť prerokovali a uzniesli sa na tom, že vzhľadom na plánované 

budovanie inžinierskych sietí by bolo vynaloženie finančných prostriedkov na výstavbu 

priekopy nehospodárne. 

Uznesenie 5/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

a) prerokovalo  

b) zamieta 

žiadosť Ing. Juraja Sučku o výstavbu priekopy z dôvodu odvodnenia súkromných parciel 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Cesta k novostavbám (M. Daňo, K. Rychvalský, P. Kiseľa) 

Starosta informoval prítomných o navážaní materiálu na cestu a točňu k novostavbám 

(M. Daňo, K. Rychvalský, P. Kiseľa). 



Ďalej starosta uviedol, že projekt na túto cestu je vypracovaný. 

 

Uznesenie 6/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

navážanie materiálu na cestu a točňu k novostavbám (M. Daňo, K. Rychvalský, P.Kiseľa) 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8. Rôzne 

- 

9. Interpelácie 

- 

 

10. Záver 

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

 

V Okružnej 10. 05. 2021 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

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

 

          

Vladimír Magač, starosta obce 


