
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  15. decembra  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 VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 
7. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 5.12.2015   
8. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve Pášt 
9. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2016 
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 
11. Úprava rozpočtu  
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 a zapisovateľka.  
 
     Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas.  Pozvánky boli 
zaslané  v listovej forme.  
 
     K programu rokovania mal p. zástupca starostu,  Ján Hamelli doplňujúci bod: ako 
12. programový bod Prehodnotenie platu starostu obce. 
  
     P. starosta  prečítal celý program rokovania aj s doplňujúcim rokovacím bodom.  
     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 Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2016 poslanci rokovali o VZN obce Kružná o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2016. Návrh VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 bol vyvesený na 
obecných informačných tabuliach a na webovej stránke obce Kružná na 15 dní 
k pripomienkovaniu. Nikto nemal žiadne pripomienky.   
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2016. 
 
     V siedmom programovom bode Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 5.12. 2015  
p. starosta oznámil poslancom, že na Deň Mikuláša boli nakúpené balíčky so 
sladkosťami pre 60 detí z našej obce, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov. 
Deň Mikuláša sa uskutočnil pri vyzdobenom vianočnom stromčeku na verejnom 
priestranstve Pášt.  
Z poslancov okrem poslanca p. Ladislava Szendiho ml. boli prítomný všetci poslanci. 
Výdavky na Deň Mikuláša činili 232 €.  
Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie Dňa Mikuláša. 
 
     V ôsmom programovom bode Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve 
Pášt poslanci podľa plánu kultúrno – spoločenskej činnosti organizujú akciu pri 
vianočnom stromčeku na verejnom priestranstve Pášt. Poslanci navrhujú nakúpiť 
šampanské. Petardy k ohňostroju nakúpil už p. starosta.  
Privítanie Nového roka 2016 sa začne ohňostrojom, prípitkom a novoročným 
prejavom p. starostu, tak ako minulý rok. 
Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Privítania Nového roka 2016. 
 
     V deviatom programovom bode Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti 
obce na rok 2016 poslanci rokovali o pláne kultúrno-spoločenskej činnosti obce 
Kružná na rok 2016.  
P. starosta navrhuje plán kultúrno-spoločenskej činnosti nasledovne: 
 
dňa   1. 1. 2016 – Privítanie Nového roka s prípitkom a ohňostrojom 
dňa  15. 1. 2016 – Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva  
dňa  27.2.2016 –  Tradičná zabíjačka  
dňa  15.3.2016 –  Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe 
v mesiaci apríl 2016 – Obecná brigáda  
dňa   6.5.2016 – Vatra 2016 
dňa   4.6.2016 – Deň detí  
dňa 20.7.2016 – Výlet pre dôchodcov 



dňa 27.8.2016 – Výstup na Plešiveckú planinu 
dňa 22.10.2016 – Deň dôchodcov 
dňa 10.12.2016 - Deň Mikuláša 
 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 
2016.  
 
     V desiatom programovom bode Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok  2016 kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2016.  
 
     V jedenástom programovom bode Úprava rozpočtu poslanci rokovali o úprave 
rozpočtu. Úprava rozpočtu by pozostávala na základe Rozpočtového opatrenia 
starostu obce č. 2/2015 z nasledovných položiek:  
 
Zvýšenie príjmovej časti o 54 278 €. Táto suma zahŕňa prebytok, prijatie úveru 
a príjem z PPA za kamerový systém obce.  
Príjmy v rozpočte pred úpravou boli 145 272 € a po úprave budú 199 550 €.  
 
Zvýšenie výdavkovej časti o 54 278 €. Táto suma zahŕňa úhradu faktúr za kamerový 
systém pre obec Kružná, súdne poplatky p. Gembickému, splátku istiny za 
kamerový systém, výplaty pomocným robotníkom §54, výdavky za elektrinu, za 
verejné osvetlenie, za vianočné osvetlenie a výdavky na Deň Mikuláša .  
Výdavky v rozpočte pred úpravou boli 145 272 € a po úprave budú 199 550 €.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 tvorí prílohu zápisnice. 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu.  
 
     V dvanástom doplňujúcom bode Prehodnotenie platu starostu obce poslanci 
rokovali o plate starostu obce. V roku 2015 p. starosta bral len základný plat. 
Základný plat starostu sa skladá z priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve za posledný rok, ktorý sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov 
v obci /t. j. do 500 obyvateľov vo výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok./ 
Na základe návrhu p. zástupcu starostu Jána Hamelliho poslanci navrhujú  
p. starostovi k základnému platu mesačne odmenu vo výške 25 % z hrubého príjmu.  
Poslanci sú spokojní s prácou starostu obce a kladne sa vyjadrili k jeho práci 
vykonanej za uplynulý rok.  
Poslanci schvaľujú pre p. starostu mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške 500 € 
v hrubom. Poslanci schvaľujú pre kontrolórku obce mimoriadnu vianočnú odmenu 
vo výške 30 % z hrubého príjmu. Poslanci schvaľujú pre účtovníčku obce 
mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške 250 € v hrubom. 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili pre starostu obce Ondreja Liptáka odmenu 
mesačne vo výške 25 % z hrubého príjmu v roku 2016. 



     V programe  Rôzne p. starosta informoval poslancov  ohľadom parkovania  
autobusu. Autobus bude parkovať v hornej časti verejného priestranstva Pášt. 
 
P. starosta informoval poslancov, že bola vypracovaná projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Kružná.  V pláne je rekonštrukcia 
miestnej komunikácie na parcele č. 474/1, ktorá je vo vlastníctve obce. Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie od čísla domu 115 až ku katolíckemu kostolu by bola vo výške 
106 000 €. 
 
P. starosta informoval poslancov, že firma MAISER odpredala nadbytočný použitý 
materiál obci Kružná. Obec Kružná si za 100 € kúpila bojler, umývadlá v počte  
dvoch kusov a toalety v počte troch kusov. V kultúrnom dome budú prerobené WC 
miestnosti a vymenené umývadlá a toalety a budú nasadené nové obkladačky 
a dlažby.         
 
     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: 
 
 


