
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  13. septembra  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. Schválenie vybudovania siete UPC  
7. Vyhodnotenie výletu zo dňa 23.7.2016 
8. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 27.8.2016 
9. Organizovanie Dňa dôchodcov  
10. Správa o vykonaní finančnej kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná 

k 30.6.2016  
11. Informácia o MŠ 
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 OZ, kontrolórka obce, zapisovateľka a  
p. Zoltán Híreš, obchodný zástupca UPC.  
     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 určené poslankyne  p. Ida Pasičáková a p. Beáta 
Parditková.    
 



     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 vybudovania siete UPC p. starosta 
informoval poslancov, že pozval na rokovanie p. Zoltána Híreša, obchodného 
zástupcu firmy UPC, aby bližšie oboznámil poslancov s vybudovaním siete UPC 
v našej obci.  
P. Híreš oboznámil poslancov o projekte vybudovania siete UPC, ktorý by mal byť 
hotový ešte do Vianoc. Išlo by o vybudovanie siete na rýchlejší internet, káblovú 
televíziu a pevnú linku v našej obci.  
Vybudovať UPC v obci je možné dvoma spôsobmi: buď viesť káble v zemi, alebo vo 
vzduchu.  Káble by boli vedené v obci Kružná na stĺpoch, z obce Brzotín do obce 
Kružná by boli vedené káble v zemi. P. Híreš ukázal poslancom projekt, kde by boli 
osadené stĺpy v obci. /cca 55 stĺpov/.  
P. starosta konštatoval, že rýchlejší internet by určite slúžil obyvateľom, ale nechce, 
aby naša obec bola na jeseň rozkopaná. Žiada osadiť stĺpy s priemerom 120 mm, cez 
ktoré by optické káble boli vedené vo vzduchu, a taktiež navrhuje, aby obec mohla 
využiť stĺpy na miestny rozhlas.  
P. Híreš v požiadavkách nevidí žiadny problém. Keď budú osadzovať stĺpy, 
požiadavky obce aj obyvateľov budú akceptovať.  
      Prítomní poslanci jednohlasne schválili vybudovanie siete UPC v našej obci vo 
verejnom záujme s prihliadnutím na požiadavky obce, t. j. osadiť stĺpy s väčším 
priemerom /120 mm/ s možnosťou využitia stĺpov v obecnom záujme.        
 
      V siedmom programovom bode  Vyhodnotenie výletu zo dňa 23.7.2016  
p. starosta konštatoval, že výlet bol úspešný a má v pláne zorganizovať výlet pre 
obyvateľov aj budúci rok. 
      Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie výletu zo dňa 23.7.2016.  
 
      V ôsmom programovom bode Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo 
dňa 27.8.2016 poslanci rokovali o vyhodnotení Výstupu na Plešiveckú planinu. 
Výstup na Plešiveckú planinu sa uskutočnil dňa 27. augusta 2016.  
Každý účastník výstupu bol pohostený výbornou plnenou kapustou, ktorú pripravili 
poslanci OZ a starosta obce s rodinnými príslušníkmi.  
P. starosta vyslovil poďakovanie poslancom a rodinným príslušníkom za odvedenú 
prácu na planine.  
Na planine bol zabezpečený aj bufet. Vyúčtovanie príjmov a výdavkov uskutočnil  
p. starosta.  
P. starosta konštatoval, že táto akcia bola veľmi úspešná, výstupu sa zúčastnilo veľa 
obyvateľov z našej obce ako aj obyvateľov z okolitých obcí.  
OZ má v pláne zopakovať výstup aj budúci rok.  
      Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie výstupu na Plešiveckú planinu.  
 



     V deviatom programovom bode Organizovanie Dňa dôchodcov poslanci rokovali 
o organizovaní Dňa dôchodcov. Deň dôchodcov by sa uskutočnil dňa 15. októbra 
2016 v sobotu v miestnom kultúrnom dome so začiatkom o 16.00 hodine.  
Pozve aj p. farára reformovanej cirkvi Róberta Mudiho.  
Hudbu by poskytla skupina Norberta Fábiána z Rožňavy. 
Večera by pozostávala z polievky s gágoríkmi, bravčového mäsa so šampiňónmi 
a zemiakmi. 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 pre každého 
dôchodcu vo výške cca 5 €.  
Prítomní poslanci brali na vedomie Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 15.10.2016. 
 
     V desiatom programovom bode Správa o vykonaní finančnej kontroly plnenia 
rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2016 kontrolórka obce Ing. Vámosová predložila 
správu o vykonaní finančnej kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2016. 
Finančnú kontrolu vykonala na základe plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2016. 
Súčasťou správy sú prehľadné tabuľky čerpania rozpočtu v príjmovej a aj vo 
výdavkovej časti. Príjmy rozpočtu sú plnené na 52% a výdavky rozpočtu sa plnia na 
úrovni 47 %. Celkom skutočné príjmy k 30.6.2016 sú 85 425,57 €, celkom skutočné 
výdavky k 30.6.2016 sú 76 794,30 € a prebytok hospodárenia je 8 631,27 €.  
     Prítomní poslanci brali na vedomie Správu o vykonaní finančnej kontroly plnenia 
rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2016.   
 
     V jedenástom programovom bode Informácia o MŠ p. starosta informoval 
poslancov, že od 2. septembra je v celodennej prevádzke Materská škôlka v Kružnej. 
Počet detí zapísaných do MŠ je 16. Deti sú v malej a strednej skupine.  
Ani jedno dieťa nie je v prípravnom ročníku. Obedy sú zatiaľ zabezpečené z Brzotína 
zo školskej jedálne. Rodičia požiadali p. starostu v Brzotíne, aby znížil poplatok za 
stravu z 2,50 € na 2 € za 10 detí s trvalým pobytom v Brzotíne, ktoré navštevujú MŠ 
v Kružnej.  
P. starosta konštatoval, že obedy môže zabezpečiť aj z Rožňavy od p. Lindákovej za 
2,20 € s dovozom do našej obce.  
Upratovanie v škôlke je zatiaľ zabezpečené prostredníctvom uchádzačiek 
o zamestnanie, ktoré  vykonávajú aktivačnú činnosť v našej obci. Tento stav 
dlhodobo nie je udržateľný, a p. starosta navrhuje prijať jednu robotníčku, ktorá by 
vykonávala upratovanie a vydávala desiatu, obedy a olovrant pre deti v MŠ.  
P. starosta ďalej konštatoval, že  obec potrebuje aj  jedného robotníka, lebo práce:  
kosenie, výstavba autobusovej zastávky, v zime zimná údržba ciest atď.  nezvláda 
len pomocou nezamestnaných vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci.  
P. starosta plánuje prijať dvoch zamestnancov do pracovného pomeru na projekt  
§ 50j prostredníctvom Úradu práce. Úrad práce môže obciam poskytnúť príspevok 
na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti /projekt §50j/ na základe 
žiadosti o poskytnutie príspevku na dobu max. 9 mesiacov vo výške minimálnej 
mzdy.  



Úrad práce poskytne príspevok obci vo výške 80 % z celkovej ceny práce a 20 % 
uhradí obec z vlastného rozpočtu.   
    Prítomní poslanci brali na vedomie informácie o MŠ.  
 
     V bode Rôzne ďalej p. starosta informoval poslancov, že družobná obec 
Nagybarca pozvala v rámci družobného styku obyvateľov z našej obce na hudobno - 
kultúrne stretnutie /Nótaest/, ktoré by sa uskutočnilo 24. septembra v sobotu v obci 
Nagybarca.  
P. starosta zabezpečí autobus na prepravu obyvateľov do obce Nagybarca.  
Odchod autobusu bude o 15.00 hodine.  
 
     V bode Rôzne p. Ján Hamelli,  zástupca starostu informoval poslancov, že dňa  
25. septembra v nedeľu so začiatkom o 19.00 hodine bude divadelné predstavenie 
v kultúrnom dome. Vstupné na toto divadelné predstavenie bude podľa vlastného 
uváženia. Divadelný súbor GIXER tvoria mladí študenti a každý im prispeje toľko, 
koľko uzná za vhodné. Divadelný súbor sa predstaví so 40 minútovou komédiou 
s názvom „Falu“.    
       
 
 
      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: 
 


