Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 22. septembra 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 Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty
a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kružná o ochrane
verejného poriadku
8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly stavu, evidencie
a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce Kružná k 30.6.2015
9. Úprava rozpočtu – posuny v rozpočte
10. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 29.8.2015
11. Vnútorný predpis o finančnej kontrole
12. Vnútorný predpis o vedení účtovníctva
13. Predaj pozemku
14. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 17.10.2015
15. Informácia o MŠ
16. Rôzne
17. Záver

Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej Lipták, starosta obce.
Úvodom pozdravil a srdečne privítal všetkých prítomných. Na zasadnutí sú
prítomní všetci poslanci, kontrolórka obce a zapisovateľka.
Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas. Pozvánky boli
zaslané v listovej forme.
K programu rokovania p. starosta ani poslanci nemali doplňujúci bod.
P. starosta prečítal celý program rokovania.
Celý program zasadnutia prítomní poslanci jednohlasne schválili a začalo sa
rokovanie podľa určených rokovacích bodov.

Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Erika Drenková, pracovníčka obecného
úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne p. Beáta Parditková a p. Ida
Pasičáková.
Ďalej p. starosta konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli
podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou a overovateľmi
zápisnice.
V šiestom programovom bode Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene poslanci rokovali
o VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní
čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene.
V siedmom programovom bode Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Kružná o ochrane verejného poriadku prítomní poslanci rokovali o VZN
o ochrane verejného poriadku.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kružná
o ochrane verejného poriadku.
V ôsmom programovom bode Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce Kružná
k 30.6.2015 kontrolórka Ing. Ildikó Vámosová podala správu z kontroly, ktorú
vykonala na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, ktorý bol schválený
uznesením OZ č. 26 zo dňa 19.5.2015.
Prítomní poslanci brali na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce Kružná
k 30.6.2015.
V deviatom programovom bode Úprava rozpočtu – posuny v rozpočte prítomní
poslanci rokovali o úprave rozpočtu.
Úprava rozpočtu by pozostávala nasledovne: v príjmovej časti 300 € na Daň
z pozemkov, 100 € na Daň zo stavby, 200 € na Daň za užívanie VP a 600 € na Daň za
zber, prepravu kom. odpadu.
Spolu zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti vo výške 1200 €.
Vo výdavkovej časti zvýšenie rozpočtu na Údržbu MŠ vo výške 1200 €.
Ďalšie posuny budú vykonané na základe Rozpočtového opatrenia starostu obce
č. 1/2015. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 tvorí prílohu zápisnice.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu a posuny v rozpočte.
V desiatom programovom bode Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu
poslanci rokovali o vyhodnotení Výstupu na Plešiveckú planinu. Výstup na
Plešiveckú planinu sa uskutočnil dňa 29. augusta 2015. Každý účastník výstupu bol

pohostený výborným guľášom, ktorý pripravili poslanci OZ a starosta obce
s rodinnými príslušníkmi.
Na planine bol zabezpečený aj bufet. Vyúčtovanie príjmov a výdavkov uskutočnil
p. starosta. Akcia bola veľmi úspešná.
OZ má v pláne zopakovať výstup aj budúci rok.
Prítomní poslanci brali na vedomie vyúčtovanie výstupu na Plešiveckú planinu.
V jedenástom programovom bode Vnútorný predpis o finančnej kontrole
p. starosta predložil poslancom Vnútorný predpis o finančnej kontrole VP 2/2015,
ktorú vypracovala Ing. Idlikó Vámosová, kontrolórka obce.
Prítomní poslanci brali na vedomie Vnútorný predpis o finančnej kontrole.
V dvanástom programovom bode Vnútorný predpis o vedení účtovníctva
p. starosta predložil poslancom Vnútorný predpis o vedení účtovníctva VP 1/2015,
ktorú vypracovala Erika Drenková, účtovníčka obce.
Prítomní poslanci brali na vedomie Vnútorný predpis o vedení účtovníctva.
V trinástom programovom bode Predaj pozemku prítomní poslanci rokovali
o odpredaji pozemku vo vlastníctve obce. Obyvatelia Alžbeta Žemličková, Kružná
č. 166 a Tibor Fábián, Kružná č. 167 majú záujem si kúpiť pozemok od obce, ktorý už
dlhé roky používajú. Ide o parcelu č. 150 vo výmere 544 m2 a parcelu č. 147 vo
výmere 542 m2.
Obec má v záujme predať pozemok – nehnuteľnosť v intraviláne obce. Prítomní
poslanci určili cenu vo výške 3,32 € za m2 a termín do 15 dní od zverejnenia cenovej
ponuky. Obec zverejní na obecnej tabuli na dobu 15 dní Zámer priameho predaja
nehnuteľného majetku obce.
V štrnástom programovom bode Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 17.10.2015
prítomní poslanci rokovali o organizovaní Dňa dôchodcov, ktorý sa uskutoční 17.
októbra 2015 so začiatkom o 16.00 hodine v kultúrnom dome.
P. starosta navrhuje v rámci programu Dňa dôchodcov vystúpenie detí miestnej MŠ.
Osloví ďalšie deti Istvána Šikúra a Barboru Hamelliovú, ktorí by zahrali na klavíri,
Viktóriu Parditkovú, aby zarecitovala báseň. Pozve aj p. farára reformovanej cirkvi
Róberta Mudiho a zbor reformovanej cirkvi. Valéria Benöová by zarecitovala báseň.
Hudbu, kvety, zákusok zabezpečí p. starosta. Večera by pozostávala z polievky
s gágoríkmi, mäsa so zemiakmi a šalátom. Po večeri každý dôchodca dostane
zákusok a kávu. Každý starobný dôchodca nad 60 rokov dostane darček a kvety od
miestnej samosprávy. Darček zakúpia poslankyne Beáta Parditková a Ida
Pasičáková.
Prítomní poslanci brali na vedomie Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 17.10.2015.
V pätnástom programovom bode Informácia o MŠ prítomní poslanci rokovali
o miestnej materskej škôlke. P. starosta informoval poslancov, že od 2. septembra sa
začala celodenná prevádzka v našej škôlke. Do MŠ k 15.9.2015 bolo zapísaných 17
detí. V MŠ sú dve učiteľky Mgr. Monika Fábiánová a Renáta Bačo. Od októbra bude
prijatá z ÚPSVaR Rožňava na deväť mesiacov Beáta Szendiová na projekt 50j /mzdu

80 % bude uhrádzať ÚPSVaR a 20 % obec/. Bude upratovať a vydávať obedy pre
deti MŠ. Desiatu, obedy a olovrant budú pripravovať v ŠJ v Brzotíne, odkiaľ bude
stravu p. starosta denne dovážať do MŠ v Kružnej.
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že na výrub topoľov pri
futbalovom ihrisku už je rozhodnutie zo stavebného úradu , ktoré je vyložené na
úradnej tabuli na 15 dní.
Od 1. októbra sa môže uskutočniť výrub 12 kusov topoľov pri futbalovom ihrisku.
Ďalej p. starosta oboznámil poslancom, že ku projektu Kamerový systém v obci
boli všetky potrebné doklady zaslané na PPA a vyzerá to tak, že projekt bude
úspešný.
Ďalej p. starosta navrhuje poslancom, že najstarších troch obyvateľov by bolo
pekné gesto navštíviť a obdarovať ich.
Najstaršou obyvateľkou v obci je Helena Szabóová, Kružná č. 48, ktorá 13. novembra
2015 bude mať 92 rokov. Margita Šikúrová, Kružná č. 51 bude 89 rokov oslavovať 30.
novembra 2015 a Gizela Zsemlicsková, Kružná č. 18 bude mať 92 rokov 27. januára
2016.
Prítomní poslanci navrhujú od budúceho roka pozvať raz za polrok do zasadačky
obecného úradu na kávu a zákusok všetkých okrúhlych jubilantov nad 70 rokov, to
znamená v roku 2016 obyvatelia, ktorí dovŕšia 70,75,80,85,90 rokov.
Ďalej p. starosta informoval poslancov, že mládež bude opätovne od jesene
používať miestnosť Klubu mladých. P. starosta dodal, že miestnosť ešte treba
vymaľovať a upratať .
Na záver p. starosta ešte informoval poslancov, že výzvy na miestnu komunikáciu
a na verejné priestranstvo Pášt ešte stále nevyšli.

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:

