
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  24. novembra  2015 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
4. Určenie overovateľov zápisnice 
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
6. Schválenie návrhu VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 
7. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov 
8. Organizovanie Dňa  Mikuláša dňa 5.12.2015   
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná a s majetkom 

štátu, ktorý obec užíva 
10. Záznam z následnej finančnej kontroly priebehu verejných súťaží 

a oprávnenosť výdavkov na projekty 
11. Rôzne  
12. 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 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 programovom bode  Schválenie návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 p. starosta navrhuje zvýšiť sadzbu 
poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 z pôvodnej sadzby pre 
fyzické osoby z 0,0250 € na 0,0274 € za osobu a kalendárny deň, to znamená, že za 
jednu fyzickú osobu z 9,125 € /0,0250 x 365/na 10,028 € za rok 2016/0,0274 x 366/. 
P. starosta navrhuje zvýšiť sadzbu poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu 
na rok 2016 z pôvodnej sadzby pre fyzické osoby, ktoré vlastnia v obci nehnuteľnosť, 
ale nemajú trvalý pobyt v obci taktiež  z 0,0250 € na 0,0274 € za osobu a kalendárny 

deň, to znamená, že za jednu fyzickú osobu, ktorá vlastní v obci nehnuteľnosť, ale 
nemá trvalý pobyt v obci z 9,125 € /0,0250 x 365/na 10,028 € za rok 2016/0,0274 x 
366/. 
P. starosta navrhuje zvýšiť sadzbu poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu 
na rok 2016 z pôvodnej sadzby pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 
oprávnené podnikať z 0,0850 € na 0,0960 € za osobu a kalendárny deň, to znamená, 
že za jednu  fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu oprávnenú podnikať 
z 31,025 € /0,0850 x 365/na 35,136 € za rok 2016/0,0960 x 366/. 
P. starosta navrhuje zvýšiť sadzbu dane za psa na rok 2016 z pôvodných 5,00 € na 
10,00 € ročne za jedného psa a kalendárny rok.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2016. 
 
     V siedmom programovom bode Vyhodnotenie Dňa dôchodcov p. starosta 
vyhodnotil Deň dôchodcov, ktorý sa uskutočnil 24. októbra 2015 so začiatkom 
o 16.00 hodine v kultúrnom dome. Toto podujatie bolo úspešné, zúčastnilo sa ho cca 
55 dôchodcov, ktorí boli pohostení dobrou večerou, zákuskom a občerstvením 
a dostali karafiát, jednu veľkú osušku a jednu utierku.  
Výdavky na Deň dôchodcov činili celkom 914 €.  
/ osušky a utierky – 514 €, kvety – 58 €, hudba – 110 €, zákusky – 96 €, mäso – 20 € , 
dekorácia miestnosti – 46 €, občerstvenie – 45, čokolády pre účinkujúcich detí – 25 €./  
Hudbu poskytol Gabriel, ktorý zabával dôchodcov celý večer.  
Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie Dňa dôchodcov. 
 
     V ôsmom programovom bode Organizovanie Dňa Mikuláša poslanci rokovali 
o organizovaní Dňa Mikuláša, ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2015 so začiatkom 
o 14.00 hodine na dvore miestnej materskej škôlky pri vyzdobenom vianočnom 
stromčeku. P. starosta nakúpi sladkosti pre všetky deti našej obce, ktoré ešte 
nedovŕšili 15 rokov.   
Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Dňa Mikuláša. 
     V deviatom programovom bode Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Kružná a s majetkom štátu, ktorý obec užíva kontrolórka obce Ing. Ildikó 



Vámosová vypracovala Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná 
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.  
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom od 1.12.2015 a rušia sa „Zásady nakladania 
s majetkom obce Kružná“ zo dňa  19.9.2008 vrátane všetkých ich zmien a doplnkov.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Kružná a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.  
  
     V desiatom programovom bode Záznam z následnej finančnej kontroly priebehu 
verejných súťaží a oprávnenosť výdavkov na projekty kontrolórka obce Ing. Ildikó 
Vámosová podala poslancom Záznam z následnej finančnej kontroly priebehu 
verejných súťaží a oprávnenosť výdavkov na projekty. 
     Kontrolórka obce vykonala následnú finančnú kontrolu priebehu verejných súťaží 
a oprávnenosť výdavkov na projekty na základe plánu kontrolnej činnosti na  
II. polrok 2015.  
Prítomní poslanci brali na vedomie Záznam z následnej finančnej kontroly priebehu 
verejných súťaží.  
 
     V jedenástom programovom bode Rôzne p. poslanec Ladislav Szendi ml. 
ohľadom úveru z Prima banky mal pripomienku - žiada preveriť kontrolórkou 
blankozmenku.  
P. poslanec Ladislav Szendi ml. mal pripomienku a žiada, aby p. starosta zverejnil 
v kružnianskych obecných oznamoch žiadosť pre obyvateľov, aby v nedeľu už skoro 
ráno nepoužívali cirkulárku, motorovú pílu, nekosili krovinorezom a kosačkou, aby 
brali ohľad na susedov, a nerušili nedeľný kľud.  
P. poslanec Ladislav Szendi ml. mal pripomienku aj ohľadom parkovania autobusu. 
P. starosta informoval poslancov, že bol uskutočnený výrub topoľov pri futbalovom 
ihrisku. P. starosta plánuje dať vyčistiť celú plochu na začiatku obce pred kultúrnym 
domom, vyplniť asfaltom a bude slúžiť ako parkovisko pre autá futbalistov pri 
futbalových zápasoch.  
P. starosta spolu s poslancom L. Szendim ml. a poslankyňou B. Parditkovou boli dňa 
13. novembra 2015 zagratulovať kyticou a bonboniérou najstaršej obyvateľke našej 
obce p. Helene Szabóovej, č. d. 48, ktorá oslavovala 92. narodeniny.  
Najbližšie navštívia 30. novembra p. Margitu Šikúrovú, č. d 51, ktorá bude mať 89 
rokov.  
P. starosta informoval poslancov, že PHSR bol vypracovaný firmou Karpatský 
rozvojový inštitút, Košice. Združenie Čremošná bude mať v piatok dňa 27.11.2015 
v Lipovníku schôdzu a v rámci schôdze obce prevezmú aj vypracované PHSR.  
 
      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: 
 


