
Z á p i s n i c a  

z 5/2021 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného                      

dňa 12.11.2021 o 19.00 hod.  

 

 

Prítomní:  Vladimír Magač – starosta obce 

  Jozef Anderko - poslanec OcZ 

Ján Kaminský - poslanec OcZ 

Julián Rychvalský - poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sučko - poslanec Ocz 

Mgr. Miroslava Sučková – kontrolór obce 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu „Materská škola Okružná - novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2  

SC221-2021-67“ vo výške 5% zo sumy 464 245,09 Eur - 23 213,00 Eur s DPH. 

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. Anderka a p. Kaminského. Za 

zapisovateľa určil p. Sučkovú. 

Kontrolórka obce navrhla doplniť do programu bod: Návrh na zrušenie uznesenia č. 

5/1/2021. 

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. Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/1/2021 

4. Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu „Materská škola Okružná - novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2  

SC221-2021-67“ vo výške 5% zo sumy 464 245,09 Eur - 23 213,00 Eur s DPH. 

5. Rôzne 

6. Interpelácie 

7. Záver 

 

Uznesenie č. 1/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

celkový program rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

- určuje 

a) p. Sučkovú za zapisovateľa zápisnice 

b) p. Anderka a p. Kaminského za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/1/2021 

Kontrolórka obce predložila návrh na zrušenie uznesenia č. 5/1/2021 prijatého dňa 

11.2.2021, ktorým OZ schválilo prijatie úveru vo výške 55 000 eur na spolufinancovanie 50% 

z oprávnených nákladov pri zapojení do výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“. 



Dôvodom zrušenia tohto uznesenia je prijatie uznesenia č. 4/3/2021 prijatého dňa 

22.6.2021, ktorým OZ schválilo prijatie Municipálneho úveru vo výške 75 000 eur. 55 000 eur 

z tohto úveru bolo schválených OZ na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska. 

 

Uznesenie č. 2/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

zrušenie uznesenia č. 5/1/2021 prijatého dňa 11.2.2021. 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu „Materská škola Okružná - novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO2-SC221-2021-67“ vo výške 5% zo sumy 464 245,09 Eur - 23 213,00 Eur s DPH. 

Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie uznesenia, ktorým OZ schváli 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Materská 

škola Okružná - novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67“ vo 

výške 5% zo sumy 464 245,09 Eur - 23 213,00 Eur s DPH. Poslanci za toto uznesenie hlasovali. 

 

Uznesenie č. 3/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej  

- schvaľuje 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Materská 

škola Okružná - novostavba realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67“ vo 

výške 5% zo sumy 464 245,09 eur, t.j. 23 213,00 eur s DPH. 

 

Hlasovanie: 

Za: Anderko, Kaminský, Rychvalský, Sučko 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



5. Rôzne 

Starosta vystúpil s návrhom zvýšiť poplatok za sálu a za dom smútku. 

Starosta informoval prítomných, že po podpísaní zmluvy s DPO SR bolo DHZO Okružná 

pridelené hasičské auto a je potrebné riešiť jeho uskladnenie. 

Poslanec p. Rychvalský vystúpil s otázkou, prečo sa nerobí cesta k plánovanej novej MŠ. 

Starosta uviedol, že k tomuto pozemku nie sú zatiaľ vytvorené podmienky, aby sa tam dostala 

technika. 

 

10. Záver 

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

 

V Okružnej 12.11. 2021 

 

Zapísala:  Mgr. Miroslava Sučková 

 

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

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

 

          

Vladimír Magač, starosta obce 

 


