
Z á p i s n i c a  

z 4/2021 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 20.09.2021 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 

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Oboznámenie  - Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu 

športu v sume 54 922,45 eur na výstavbu multifunkčného ihriska 

 - Poskytnutie dotácie z PSK z programu „Výstavba športovísk“ v sume 

67 572,85 eur 

4. Oboznámenie - Uhradenie zábezpek na projektové dokumentácie o pripojení do 

distribučnej sústavy VSD v sume 12 584 eur k pozemkom JPÚ 

5. Oboznámenie - Podanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Materská škola 

Okružná“ - novostavba, v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67 

6. Oboznámenie - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania 

a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu: „Miestne komunikácie 

- SO 100-00, SO 101-00, SO 102-00, SO 103-00“ 

7. Oboznámenie - Kúpa pozemku par. č. 113/1 k MŠ v sume 3500 eur zrealizovaná 

8. Schválenie navýšenia mzdy starostu 

9. Rôzne:  a) škodová udalosť (nefunkčnosť obecného rozhlasu, kamier) 

  b) rozšírenie vodovodu k novostavbám (vyjadrovacie, územné konanie) 



  c) vysypávanie ciest - Metrostav Štrabág na cesty JPÚ 

  d) projektové dokumentácie potoku Kočiš M. č.d. 151, Bruzda R. č.d. 60 

10. Interpelácie 

11. 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. Kováča a p. Sučku. Za zapisovateľa 

určil p. Sučkovú. 

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

 

Uznesenie č. 1/4/2021 

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. Kováča a p. Sučku za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 



3. Oboznámenie -  Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu 

športu v sume 54 922,45 eur na výstavbu multifunkčného ihriska. Poskytnutie dotácie 

z PSK z programu „Výstavba športovísk“ v sume 67 572,85 eur 

Starosta informoval prítomných o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na 

podporu športu vo výške 54 922,45 eur, ktorá je určená na výstavbu, rekonštrukciu 

a modernizáciu športovej infraštruktúry. Rozhodnutie o poskytnutí príspevku bolo predložené 

poslancom. 

Ďalej starosta informoval o poskytnutí dotácie z PSK z programu „Výstavba 

športovísk“ v sume 67 572,85 eur.  Zmluva o poskytnutí dotácie bola predložená poslancom. 

Uznesenie č. 2/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

a) rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu v sume 

54 922,45 eur na výstavbu multifunkčného ihriska 

b) poskytnutie dotácie z PSK z programu „výstavba športovísk“ v sume 67 572,85 eur 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Oboznámenie - Uhradenie zábezpek na projektové dokumentácie o pripojení do 

distribučnej sústavy VSD v sume 12 584 eur k pozemkom JPÚ 

Starosta informoval prítomných o uhradení zábezpek na projektové dokumentácie 

o pripojení do distribučnej sústavy VSD v sume 12 584 eur k pozemkom JPÚ. Táto 

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

pripojovacieho poplatku. 

Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy VSD a podpis zmluvy s VSD bol prerokovaní na 

2/2021 zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č. 3/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  



- berie na vedomie 

úhradu zábezpek na projektové dokumentácie o pripojení do distribučnej sústavy VSD v sume 

12 584 eur k pozemkom JPÚ 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. Oboznámenie - Podanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Materská škola 

Okružná“ - novostavba, v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67 

Starosta informoval prítomných o podaní žiadosti o NFP pre projekt s názvom 

„Materská škola Okružná“ - novostavba, v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67. 

Uznesenie č. 4/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

podanie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Materská škola Okružná“ - novostavba, v rámci 

výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

6. Oboznámenie - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania 

a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu: „Miestne komunikácie - SO 100-00, 

SO 101-00, SO 102-00, SO 103-00“ 

Starosta informoval prítomných o verejnej vyhláške, ktorou sa oznamuje začatie 

územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu: „Miestne komunikácie - 

SO 100-00, SO 101-00, SO 102-00, SO 103-00“. 

 



 

Uznesenie č. 5/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a upustenie od ústneho 

pojednávania pre stavbu: „Miestne komunikácie - SO 100-00, SO 101-00, SO 102-00, SO 

103-00“ 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Oboznámenie - Kúpa pozemku par. č. 113/1 k MŠ v sume 3 500 eur zrealizovaná 

Starosta obce informoval o kúpe pozemku k MŠ par. č. 113/1 v sume 3 500 eur. 

Kúpna zmluva je zverejnená na webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 6/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- berie na vedomie 

kúpu pozemku k MŠ par. č. 113/1 v sume 3 500 eur 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8. Schválenie navýšenia mzdy starostu 

Základný plat starostu určuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podľa tohto zákona môže obecné zastupiteľstvo 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Starosta dal poslancom priestor, aby rozhodli o % 

navýšenia mzdy starostu. Väčšina poslancov sa zhodla na navýšení o 50%, čo odôvodnili 

množstvom realizovaných projektov. Starosta dal za tento návrh hlasovať. 



 

Uznesenie č. 7/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

navýšenie platu starostu o 50%, s účinnosťou od 1.10.2021 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Kováč, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: Rychvalský 

Uznesenie prijaté 

 

9. Rôzne:   

a) škodová udalosť (nefunkčnosť obecného rozhlasu, kamier) 

Starosta informoval o škodovej udalosti zapríčinenej bleskom, v dôsledku ktorého došlo 

k nefunkčnosti obecného rozhlasu, internetu a kamier. Internet a kamery sú opravené, oprava 

obecného rozhlasu je v štádiu riešenia. Ďalej starosta uviedol, že revízny technik zhodnotil, že 

na kostole nie je dobre spravený hromozvod. 

 

b) rozšírenie vodovodu k novostavbám (vyjadrovacie, územné konanie) 

Starosta informoval o prebiehaní vyjadrovacieho a územného konania v rámci rozširovania 

vodovodu k novostavbám. 

 

c) vysypávanie ciest - Metrostav Štrabág na cesty JPÚ 

Starosta informoval o vysypávaní ciest firmou Metrostav Štrabág. 

   

d) projektové dokumentácie potoku Kočiš M. č.d. 151, Bruzda R. č.d. 60 

Starosta uviedol, že prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie potoka Kočiš M. 

č.d.151, Bruzda R. č.d.60. 

 

e) Kosit - ponuka 2021 

Starosta uviedol, že rokoval s pracovníkom firmy Kosit, ktorá ponúka služby v oblasti 

odpadového hospodárstva. Firma ponúka uzatvorenie zmluvy na komunálny odpad na 5 

rokov, počas ktorých garantuje stabilnú cenu a uplatňuje inflačnú doložku. Firma ponúka 



objednávateľovi počas 1. roku trvania zmluvy 50% zľavu z jednotlivých cien. Bližšie 

informácie budú uvedené v návrhu zmluvy. 

Poslanec p. Sučko, predseda Občianskeho združenia Okružná, informoval o poskytnutí 

finančných prostriedkov na transparentný účet Daniely Hudáčkovej na liečbu ochorenia.  

Poslanec p. Kováč navrhol dokúpiť k obecnej kosačke mulčovacie zariadenie. 

Poslanec p. Kaminský navrhol umiestniť odrážku pod r.d. Pavla Balinta, aby sa zabránilo 

vymývaniu pôdy v dôsledku stekania vody z cintorína. 

 

10. Interpelácie 

- 

11. Záver 

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

 

V Okružnej 20. 09. 2021 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

Overil:  Pavol Kováč   ............................................. 

    

Peter Sučko  .............................................. 

 

 

 

 

         Vladimír Magač, starosta obce 

 

 


