
Z á p i s n i c a  

z 3/2021 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 22.06.2021 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:  Ing. Mgr. Slavko Pankuch - predseda poľovníckeho združenia Maglovec 

  Milan Muška 

  Vladimír Fučo 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Prerokovanie písomnej petície ohľadom výstavby poľovníckej chaty 

4. Schválenie Záverečného účtu obce Okružná za rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1 

6. Schválenie prijatia municipálneho úveru vo výške 75 000 Eur 

   - pripojenie do distribučnej sústavy VSD (12 584 eur) 

 - multifunkčné ihrisko (55 000 eur) 

 - projektové dokumentácie (4 416 eur) 

 - pozemok par. č. 113/1 (3 000 eur) 

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. Anderka. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Poslanci za návrh programu hlasovali a celkový program rokovania OZ schválili. 

 

Uznesenie č. 1/3/2021 

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. Anderka za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Prerokovanie písomnej petície ohľadom výstavby poľovníckej chaty 

Starosta obce predložil OZ petíciu občanov, ktorou žiadali OZ obce Okružná, aby 

vyhlásilo miestne referendum v obci Okružná o prehodnotení výstavby chaty v blízkosti ich 

domov a tiež prehodnotenie schválenia prístupovej cesty cez ich ulicu.  Dôvodom má byť, že 

chata sa bude nachádzať v blízkosti obytných domov, cez ulicu bude väčšia premávka ako 



doposiaľ, ulica nie je upravená na takú záťaž, bezpečnosť detí, narušenie statiky domov kvôli 

nákladnej doprave a vírenie prachu. Petíciu podpísalo 11 občanov. 

Starosta uviedol, že podľa §11a ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, obecné zastupiteľstvo má povinnosť vyhlásiť miestne referendum, ak ide o petíciu 

skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov. 

Ing. Mgr. Slavko Pankuch, predseda poľovníckeho združenia Maglovec uviedol, že 

ide o stavbu sendvičovej chaty, ktorá bude slúžiť 34 členom poľovníckeho združenia. Členmi 

tohto združenia sú aj obyvatelia obce Okružná. Združenie umožní prenájom chaty občanom 

obce. Chata sa bude nachádzať 280m od potoka. Akcie združenia sa na tejto chate budú konať 

6 krát do roka. Pri výstavbe chaty budú po tejto ulici jazdiť nákladné autá v minimálnej 

premávke. 

Milan Muška uviedol, že najväčším problémom je zvýšená premávka na ulici. Ďalej 

uviedol, že tejto situácií sa dalo predísť, keby poľovnícke združenie prediskutovalo výstavbu 

chaty priamo s dotknutými občanmi. 

Starosta skonštatoval, že cesta je obecná. Vzdialenosť chaty od obytných domov je 

dostatočná. Premávka sa dá skoordinovať. Na základe uvedeného žida od občanov predložiť 

relevantnejší dôvod, prečo by sa mala stavba chaty zastaviť. 

Starosta poďakoval hosťom za účasť. Hostia rokovanie OZ opustili. 

 

4. Schválenie záverečného účtu obce Okružná za rok 2020 

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovej stránke obce dňa 19.05.2021 a zvesený dňa 03.06.2021. 

Kontrolórka obce p. Sučková predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavného 

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

2020. V stanovisku konštatovala, že návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2020 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 2020. 

Návrh záverečného účtu odporúčala schváliť bez výhrad. Starosta obce dal hlasovať za 

nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 2/3/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

Záverečný účet obce Okružná  a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 

 - schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 024 eur 

a prevod hospodárskeho výsledku do príjmov na rok 2021 vo výške 9 215,48 eur 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Rozpočtové opatrenie č.1 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2021. 

Súčasť rozpočtového opatrenia tvorila dôvodová správa. Poslanci za uznesenie hlasovali. 

Uznesenie č. 3/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Schválenie prijatia Municipálneho úveru vo výške 75 000 Eur 

Starosta predložil poslancom OZ návrh uznesenia na schválenie Municipálneho úveru 

vo výške 75 000 Eur. Tieto návratné zdroje financovania budú použité na nasledovné účely. 

   - pripojenie do distribučnej sústavy VSD (12 584 eur) 

 - multifunkčné ihrisko (55 000 eur) 

 - projektové dokumentácie (4 416 eur) 



 - pozemok par. č. 113/1 (3 000 eur) 

 Doba splatnosti úveru je 10 rokov, úrokové rozpätie je 12M EURIBOR + 1,0% p.a. 

Kontrolórka obce p. Sučková predložila poslancom stanovisko k prijatiu návratných 

zdrojov financovania, v ktorom konštatovala, že obec Okružná spĺňa podmienky uvedené v 

§17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a v roku 2021 môže návratné zdroje financovania vo 

výške 75 000 eur prijať.  

Kontrolórka obce v súvislosti s prijatím úveru vo výške 75 000 eur uviedla, že je 

potrebné zrušenie uznesenia, ktorým OZ schválilo prijatie úveru vo výške 55 000 eur na 

multifunkčné ihrisko (Uznesenie č. 5/1/2021). 

Poslanci za návrh uznesenia hlasovali. 

Uznesenie č. 4/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- schvaľuje 

prijatie Municipálneho úveru vo výške 75 000 eur, ktorým budú financované: 

- pripojenie do distribučnej sústavy VSD (12 584 eur) 

- multifunkčné ihrisko (55 000 eur) 

- projektové dokumentácie (4 416 eur) 

- pozemok par. Č. 113/1 (3 000 eur) 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: Rychvalský 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 5/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

stanovisko hl. kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

vo výške 75 000 eur 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa:  



Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

7. Rôzne 

Starosta obce požiadal OZ o zvýšenie mzdy. Dôvodom je realizácia nových projektov, 

vybavovanie projektových dokumentácií, budovanie inžinierskych sietí na novovzniknutých 

stavebných pozemkoch. Výšku navýšenia mzdy ponechal na rozhodnutí OZ. 

Poslanec P. Kováč, sa informoval čí bolo v projekte multifunkčného ihriska 

prehodnotené zrušenie bežeckej dráhy s doskočiskom. Starostu uviedol, že bežecká dráha je 

prehodnotená. 

Poslanec J. Rychvalský nesúhlasí, aby vybudovaním multifunkčného ihriska bola 

zmenšená plocha existujúceho futbalového ihriska. Je za zachovanie tejto plochy. 

Starosta oboznámil prítomných o začatí výstavy cesty a točne k novostavbám (M. 

Daňo, K. Rychvalský, P. Kiseľa) začiatkom júla. 

Poslanec J. Anderko upozornil na prepadnutú priekopu pri autobusovej zastávke. 

Poslanec J. Rychvalský upozornil na to, že na poľnej ceste do Kapušian sa prepadá 

most, rúra pod mostom je upchatá. 

Poslanec Rychvalský navrhol vyvesiť na budove obecného úradu čiernu vlajku 

v prípade úmrtia občana obce Okružná. Ďalej navrhol zakúpenie smútočného venca obecným 

úradom pri pohrebe občana obce. 

Poslanec J. Kaminský upozornil na utrhnutú cestu pod krížom v smere do obce 

Trnkov. 

 

8. Interpelácie 

Poslanec P. Sučko. Dňa 5.6.2021 bola videná obecná kosačka na súkromných 

pozemkoch.  

Komu bola kosačka požičaná? Starosta: kosačka bola požičaná Vladimírovi 

Magáčovi, starostovi obce. 

Na aký účel bola kosačka použitá?  Starosta: Kosačka bola použitá na vyčistenie 

pozemku. 



Za akú sumu bola kosačka požičaná? Starosta: Kosačka bola požičaná za sumu 100 

eur, do pokladne obce. 

Plánuje obec v budúcnosti požičiavať obecnú kosačku na súkromné účely? Starosta: 

Nie, neplánuje sa požičiavanie obecnej kosačky na súkromné účely. 

9. Záver 

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

 

V Okružnej 22. 06. 2021 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

    

Ján Kaminský  .............................................. 

 

 

 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 


