POZVÁNKA
POZÝVAM VÁS NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA

10. februára 2015
O 18.00 HOD. V ZASADAČKE NOVÉHO OBECNÉHO ÚRADU.
ÚČASŤ NA ZASADNUTÍ JE NUTNÁ.

ONDREJ L I P T Á K v. r.
starosta obce
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa zápisnice
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2014
8. a. /Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k viacročnému rozpočtu
obce na roky 2015-2017
b. / Schválenie rozpočtu obce na roky 2015-2017
9. Schválenie návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Kružná
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok
2014
11. Organizovanie zabíjačky
12. Rôzne
13. Záver

Oznámeni e
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa
10. februára 2015
o 18.00 hodine v zasadačke nového Obecného úradu v Kružnej.
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa zápisnice
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2014
8. a. /Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k viacročnému rozpočtu
obce na roky 2015-2017
b. / Schválenie rozpočtu obce na roky 2015-2017
9. Schválenie návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Kružná
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok
2014
11. Organizovanie zabíjačky
12. Rôzne
13. Záver

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 10. februára 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa zápisnice
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2014
8. a. /Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k viacročnému rozpočtu
obce na roky 2015-2017
b. / Schválenie rozpočtu obce na roky 2015-2017
9. Schválenie návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Kružná
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok
2014
11. Organizovanie zabíjačky
12. Rôzne
13. Záver

Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej Lipták, starosta obce.

Úvodom pozdravil a srdečne privítal všetkých prítomných. Na zasadnutí sú
prítomní všetci poslanci, kontrolórka obce, zapisovateľka a p. Ing. Hajdúková,
požiarna technička.
Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas. Pozvánky boli
zaslané v listovej forme.
K programu rokovania p. starosta mal doplňujúci bod ako 6. doplňujúci bod
Činnosť obce v rámci zvereného výkonu štátneho požiarneho dozoru.
P. starosta prečítal celý program rokovania. Celý program zasadnutia prítomní
poslanci jednohlasne schválili aj s doplňujúcim bodom a začalo sa rokovanie podľa
určených rokovacích bodov.
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Erika Drenková, pracovníčka obecného
úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Ján Hamelli a p. Ladislav
Szendi ml.
Ďalej p. starosta konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli
podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou a overovateľmi
zápisnice.
V šiestom doplňujúcom bode Činnosť obce v rámci zvereného výkonu štátneho
požiarneho dozoru p. Ing. Hajdúková, požiarna technička oboznámila poslancov so
zabezpečením ochrany pred požiarmi. Zo zákona obce a OZ budú mať
v kompetencii činnosť v rámci zvereného výkonu. ORHaZZ v Rožňave, so sídlom na
Šafárikovej ulici budú chodiť kontrolovať len budovu obecného úradu, materskej
škôlky, domu smútku, klubu mladých, kultúrneho domu a Vojtecha Szendiho, SHR.
Ostatné obydlia bude chodiť kontrolovať obec. Obec bude vytvárať kontrolné
skupiny. Jednej kontrolnej skupiny bude veliť p. Tibor Imre, druhej p. Zsolt Szanko.
Obyvatelia budú musieť sprístupniť garáže, povaly, pivnice, kotolne. Termín
kontroly sa má oznámiť obecným rozhlasom. Kontrola sa má vykonať raz za 5 rokov.
P. Ing. Hajdúková vypracuje požiarny poriadok obce.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili náležitosti zvereného výkonu štátneho
požiarneho dozoru.
Ing. Anastázia Hajdúková - B.P.O., technik požiarnej ochrany, autorizovaný
bezpečnostný technik, lektor vzdelávania v oblasti ochrany práce na zasadnutí
hovorila o nasledovných povinnostiach obce v rámci zabezpečenie zvereného
výkonu štátneho požiarneho dozoru v zmysle § 15 a § 23 Zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a v zmysle §§ 36, 37, 42,43 Vyhlášky
MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení.
- prejednanie a schválenie požiarneho poriadku obce
- prejednanie a schválenie preventivára obce - Ing. Anastázia Hajdúková
- prejednanie a schválenie protipožiarnej hliadky obce /plní úlohy
dobrovoľného hasičského zboru obce/ - veliteľ Ondrej Lipták, členovia Tibor Imre, Zsolt Szanko, Štefan Kuchta, Stanislav Drenko, menovanie

vedúceho a členov protipožiarnej hliadky obce
- prejednanie a schválenie kontrolných skupín obce na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol objektov v obci /rodinné domy a
drobné prevádzky, kde štátny požiarny dozor nevykonáva OR HaZZ/ 2 kontrolné skupiny /1. KS - veliteľ Tibor Imre, člen Štefan Kuchta,
2.KS - veliteľ Zsolt Szanko, člen Jaroslav Barkai/
- schválenie poverenia pre kontrolné skupiny na vykonávanie preventívnych
protipožiarnych kontrol
- prejednanie a schválenie subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych
kontrol
- prejednanie a schválenie plánu vykonávania preventívnych protipožiarnych
kontrol na obdobie piatich rokov
- prejednanie a schválenie tematického plánu a časového rozvrhu odbornej
prípravy protipožiarnej hliadky obce, obsahu a rozsahu školenia
kontrolných skupín obce, tematického plánu a časového rozvrhu odbornej
prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky pre vykonávanie činností so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /spaľovanie horľavých látok na
kopách - vatry, upratovanie/, organizovanie podujatí, na ktorých sa
zúčastní väčší počet osôb
- zriaďovanie a činnosť protipožiarnej asistenčnej hliadky pre činnosti
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, organizovanie podujatí, na
ktorých sa bude zúčastňovať väčší počet osôb
- prejednanie a schválenie preventívno-výchovnej činnosti obce
- prejednanie možností obce povinnosť zabezpečiť zdroje vody na hasenie
požiarov v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení
stavieb vodou na hasenie požiarov. Možnosti: rybník v katastri obce Kružná, dve
odberné miesta na potoku, studne obyvateľov obce. Všetky tieto možnosti je
potrebné ešte doriešiť - urobiť prieskum, analýzy sacích hĺbok, prietokov, analýzu
vyhodnotiť a v závere určiť konkrétne odborné miesta a následne ich označiť v
zmysle platnej legislatívy.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili náležitosti zvereného výkonu štátneho
požiarneho dozoru.
V siedmom programovom bode Schválenie návrhu VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná p. starosta
oznámil poslancom, že obce majú povinnosť vypracovať toto VZN a zaslať na
prokuratúru uznesenie o schválení VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Kružná.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná.
V ôsmom programovom bode Plnenie rozpočtu obce za rok 2014 prítomný
poslanci brali na vedomie plnenie rozpočtu obce za rok 2014.

V programovom bode 9a. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce Kružná na roky 2015 – 2017 a k návrhu finančného rozpočtu obce na
rok 2015 hlavná kontrolórka obce Ing. Vámosová odporúča Obecnému
zastupiteľstvu v Kružnej návrh rozpočtu na rok 2015 a na roky 2016 a 2017 schváliť.
Prítomný poslanci brali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na roky 2015 -2017.
V programovom bode 9b. prítomný poslanci jednohlasne schválili rozpočet
obce na roky 2015 – 2017.
V desiatom programovom bode Schválenie návrhu VZN o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná poslanci rokovali o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná, hlavne sa to týka futbalového
klubu, ktorý bude musieť na základe tohto VZN žiadať dotáciu pre FK a aj podávať
vyúčtovanie o čerpaní dotácie. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Kružná vypracovala kontrolórka obce.
Prítomný poslanci jednohlasne schválili Návrh VZN o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Kružná.
V jedenástom programovom bode Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kružná za II. polrok 2014 kontrolórka obce podala správu
o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014, ktorú vykonávala v súlade s plánom
kontrolnej činnosti za II. polrok, ktorý bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kružnej č. 67 zo dňa 14.10.2014.
Prítomní poslanci brali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kružná za II. polrok 2014.
V dvanástom programovom bode Organizovanie zabíjačky poslanci rokovali
o organizovaní zabíjačky, ktorá sa uskutoční 28. februára 2014 v sobotu v areáli
klubu mladých a MŠ. Pre záujemcov sa budú predávať už hotové výrobky zo
zabíjačky, pečené klobásy, pečené jaternice, Laci pečene, zabíjačková polievka atď.
Surové mäso nebude na predaj. Po zabíjačke bude zábava, hudbu poskytne B – G
duó. V bufete bude predávať Tibor Imre.
V bode Rôzne p. starosta oznámil poslancom, že sú výzvy na projekty z
Európskej únie na výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie a na verejné
priestranstvá. Podmienkou na podávanie projektu je, aby miestne komunikácie boli
vo vlastníctve obce. Doteraz cesty v obci boli vo vlastníctve Pozemkového
spoločenstva bývalých urbariátov. Obec odkúpila pozemky, na ktorých sú obecné
cesty, je potrebné počkať, aby prešli na katastri do vlastníctva obce. Keď celý ten
proces prejde úspešne aj obec môže uchádzať o financie z EÚ fondov.
Týmto bol program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva vyčerpaný,
p. starosta poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.
Ondrej L i p t á k
starosta obce
Zapisovateľ zápisnice:
Overovatelia zápisnice:

