
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  23. februára  2016 

 
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kružná na 

roky 2016 -2018  
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 -2018 
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 

2015 
9. Organizovanie zabíjačky dňa 27.2.2016 
10. Rôzne  
11. 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 nikto nemal 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  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 kontrolórka obce podala odborné stanovisko 
k návrhu viacročného rozpočtu 2017-2018 a finančného rozpočtu na rok 2016. Návrh 
rozpočtu nie je spracovaný ako programový rozpočet. Návrh rozpočtu zohľadňuje 
ustanovenia zákonov, bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, opatreniami, všeobecne záväznými nariadeniami a predpismi obce.  
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci na obecných informačných tabuliach 
15 dní pred jeho schválením a bol zverejnený aj na webovej stránke obce Kružná.  
Rozpočet v zmysle Rozpočtových pravidiel je zostavený ako vyrovnaný.  
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová odporúča Obecnému zastupiteľstvu 
v Kružnej návrh rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 schváliť.  
 
     V siedmom programovom bode Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 prítomní 
poslanci prerokovali návrh rozpočtu a jednohlasne schválili návrh rozpočtu obce na 
roky 2016 – 2018.  
 
      V ôsmom programovom bode Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Kružná za II. polrok 2015 kontrolórka obce v súlade zákona o obecnom zriadení 
predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za II. polrok 2015. Túto kontrolnú činnosť vykonávala v súlade s plánmi kontrolnej 
činnosti za rok 2015, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Kružnej č. 26/2015 zo dňa 19.5.2015. 
Prítomní poslanci brali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Kružná za II. polrok 2015. 
 
     V deviatom programovom bode Organizovanie zabíjačky dňa 27.2.2016 prítomní 
poslanci rokovali o organizovaní zabíjačky. Tradičná zabíjačka sa uskutoční dňa  
27. februára v sobotu so začiatkom o 7.00 hodine na dvore miestnej materskej škôlky, 
kde čerstvo upečené zabíjačkové dobroty budú ponúkané na predaj záujemcom. 
Občerstvenie bude zabezpečené v bufete. Hudbu poskytne Gabriel cca od 14.00 
hodiny. Ošípané obec nakúpi od p. Lóránta Benöa. Poslanci sa stretnú pred zabíjačkou 
v piatok o 17.00 hodine. P. starosta nakúpi všetky potrebné suroviny k zabíjačke. 
Miestna organizácia Csemadoku upečie koláče.  
 
     V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že p. Szilárd Denčo Hristov má 
záujem si odkúpiť pozemok pred svojim domom, č. d. 124. Poslanci sa vyjadrili, že pre 
každého kupujúceho je stanovená rovnaká cena a kupujúci má uhradiť všetky 
výdavky ohľadom vymerania pozemku, prepísania pozemku atď.  
Prítomní poslanci brali na vedomie informácie ohľadom odkúpenia pozemku.  
 
     Ďalej p. starosta informoval poslancov ohľadom projektu na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie. Žiadosť so všetkými potrebnými prílohami  



bola podaná dňa 10. februára 2016 na Pôdohospodársku platobnú agentúru 
v Bratislave.      
S firmou Eurovia zmluva ešte nebola podpísaná. Firma Eurovia bude realizovať 
rekonštrukciu miestnej komunikácie v našej obci.   
Ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie boli doteraz uhradené nasledovné 
faktúry: 

- Faktúra vo výške 500 € firme DISTA PROJEKT za projektovú dokumentáciu 
miestnej komunikácie 

- Faktúra vo výške 800 € firme PROME za verejné obstarávanie zákazky 
„Rekonštrukcie miestnej komunikácie v obci Kružná“ 

- Faktúra vo výške 960 € firme Support & Consulting za projektový manažment 
k projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Kružná – 
prvá splátka.  

Prítomní poslanci brali na vedomie informácie ohľadom rekonštrukcie miestnej 
komunikácie.  
 
     V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že pri príležitosti 168. výročia 
maďarskej revolúcie miestna samospráva v spolupráci s reformovanou cirkvou 
a miestnou organizáciou Csemadoku dňa 13. marca 2016  v nedeľu o 14.00 hodine 
organizuje slávnostné kladenie vencov pri pamätnom stĺpe obce.  
 
      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: 
 
 
 
 
 
 


