
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej 
 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Kružná zo dňa 24.11.2015 
 

        Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 
 

A. konštatuje 
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie  
    je uznášaniaschopné 
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka  
    obecného úradu 
c. že za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ján Hamelli a Ladislav   
    Szendi ml.    
 

B. schválilo 
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
b. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kružná o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2016  

c. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná a s majetkom 
štátu, ktorý obec užíva  

   
C. prerokovalo 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kružná o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2016 

2. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 24.10.2015  
3. Organizovanie Dňa Mikuláša dňa 5.12.2015 
4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná a s majetkom 

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

a oprávnenosť výdavkov na projekty 
 

D. berie na vedomie 
1. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 24.10.2015  
2. Organizovanie Dňa Mikuláša dňa 5.12.2015 
3. Záznam z následnej finančnej kontroly priebehu verejných súťaží 

a oprávnenosť výdavkov na projekty  
 
                                                                              Ondrej    L i p t á k 
                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36. Schválenie návrhu VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

 

Uznesenie č. 36 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,   
konaného dňa 24.11.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná  

 
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 

„návrh“  
Všeobecne záväzného nariadenia obce Kružná o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 
 

 Zvýšenie sadzby poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 
pre fyzické osoby na 0,0274 € za osobu a kalendárny deň,     /0,0274 x 366/ 
v eurách činí  10,0284 €   za rok 2016 pre FO   
 

 Zvýšenie sadzby poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 
pre fyzické osoby, ktoré vlastnia v obci nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý pobyt 
v obci na 0,0274 € za osobu a kalendárny deň,        /0,0274 x 366/    
v eurách činí 10,0284 €    za rok 2016 pre FO, ktorá vlastní v obci nehnuteľnosť, 
ale nemá trvalý pobyt v obci 

 
 Zvýšenie sadzby poplatku za daň za odvoz komunálneho odpadu na rok 2016 

pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby oprávnené podnikať na 
0,0960 € za osobu a kalendárny deň,         /0,0960 x 366/  
v eurách činí 35,136 €    za rok 2016 pre FO – podnikateľov a PO oprávnené 
podnikať 

       
 Zvýšenie sadzby dane za psa na rok 2016 na 10,00 € ročne za jedného psa 

a kalendárny rok.  
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,  
                                          Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai 
Proti uzneseniu hlasovali: –- 
Zdržali sa hlasovania: –- 
Neprítomný: –- 
Prítomní sú všetci poslanci OZ 

 
                                                                                                                Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                                     starosta obce 
 



 
37. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná 

a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 
 
 
 

Uznesenie č. 37 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,   
konaného dňa 24.11.2015 v zasadačke Obecného úradu Kružná  

 
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná a s majetkom štátu, 
ktorý obec užíva 

 
 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,  
                                          Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai 
Proti uzneseniu hlasovali: –- 
Zdržali sa hlasovania: –- 
Neprítomný: –- 
Prítomní sú všetci poslanci OZ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


