
Z á p i s n i c a 
 

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

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 
7. Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kružná 
8. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 15.10.2016 
9. Organizovanie Dňa  Mikuláša dňa 10.12.2016   
10. Rôzne  
11. Záver 

 
      
     Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej  Lipták, starosta obce.  
     P. starosta úvodom pozdravil a srdečne privítal všetkých prítomných.  
     Na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ, 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 poslanec  p. Ján Hamelli a poslankyňa  
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 návrhu VZN obce Kružná o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2017 p. starosta predložil na schválenie návrh VZN obce Kružná o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2017.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili, že poplatky ostávajú na úrovni roku 2016, 
čiže k žiadnemu zvyšovaniu dane nepristupujú. 
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN obce Kružná o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2017.   
 
     V siedmom programovom bode  Schválenie návrhu VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružná 
poslanci rokovali o schválení VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Kružná.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobným stavebnými odpadmi na území obce Kružná.   
 
     V ôsmom programovom bode Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 15.10.2016  
p. starosta vyhodnotil podujatie organizované pre všetkých dôchodcov našej obce 
nad 60 rokov. Deň dôchodcov sa uskutočnil dňa 15. októbra 2016 v sobotu so 
začiatkom o 16.00 hodine v kultúrnom dome. Podujatie pre dôchodcov bolo úspešné.  
Výdavky na Deň dôchodcov činili 1 131,50 €. /v tom: hudba 180 €, karafiáty 55,80 €, 
víno 30 €, zákusky 75 €, darčeky pre dôchodcov/šálky a deky/ 628,80 €, 
občerstvenie, suroviny k slávnostnej večeri 161,90 € /.   
     Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 
15.10.2016.  
 
     V deviatom programovom bode Organizovanie Dňa Mikuláša dňa 10.12.2016  
p. starosta informoval poslancov, že podľa plánu kultúrno-spoločenskej činnosti 
organizovanie Dňa Mikuláša je naplánované na 10. decembra 2016.   
Poslanci rokovali o organizovaní Dňa Mikuláša, ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 
2016 v nedeľu so začiatkom o 14.00 hodine na dvore miestnej materskej škôlky pri 
vyzdobenom vianočnom stromčeku.  
P. starosta zabezpečí sladkosti pre všetky deti našej obce, ktoré ešte nedovŕšili 15 
rokov.   
     Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Dňa Mikuláša dňa  
11. decembra 2016. 
 
     V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov o ustanovení zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj. Od 1. novembra 2016 nadobúda účinnosť ustanovenie zákona 
o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré umožňuje mestám a obciam viac regulovať 
negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území.  
Ide o možnosť zavedenia poplatku za rozvoj a jeho úprave formou všeobecne 
záväzného nariadenia. P. starosta konštatoval, že v našej obci nevidí dôvod 



zavedenia tohto poplatku. Prítomní poslanci brali na vedomie informácie o možnosti 
zavedenia poplatku za rozvoj obce.  
 
     P. Ján Hamelli,  zástupca starostu sa informoval ohľadom vybudovania siete UPC 
v našej obci.  
P. starosta informoval poslancov, že na vybudovanie siete UPC v našej obci treba 
vypracovať nový projekt, nakoľko zákon nepovoľuje, aby  optické káble boli vedené 
vo vzduchu, ale musia byť vedené v zemi. Firma UPC prepracuje projekt, a budúci 
rok na jar bude prebiehať vybudovanie siete UPC v našej obci.  
 
     P. Ján Hamelli, zástupca starostu sa informoval ohľadom rekonštrukcie miestnej 
komunikácie.  
P. starosta informoval poslancov, že žiadosť so všetkými potrebnými prílohami bola 
podaná dňa 10. februára 2016 na  Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave.    
Ohľadom úspešnosti projektu zatiaľ naša obec nebola informovaná. Podľa 
dostupných informácií sa podané projekty budú vyhodnocovať v mesiaci november.  
Ohľadom podania žiadosti na Úrad Košického samosprávneho kraja   na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá je v správe a vo vlastníctve VÚC naša obec  
neoficiálne obdŕžala informácie, že je zaradená do investičného plánu na rok 2017.  
Podľa p. Jána Hamelliho ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie, ktorá je vo 
vlastníctve obce sa netreba unáhliť a treba vyčkať, aby projekt bol úspešný.  
 
    P. starosta informoval poslancov ohľadom zateplenia budov, tiež treba vyčkať 
výzvu na projekt z enviromentálneho fondu. V rámci projektu by sa dala vykonať 
rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu.  V rámci projektu na zateplenie budov by 
sa dali vymeniť všetky okná a dvere v kultúrnom dome, a potom by sa uskutočnilo 
vymaľovanie celého kultúrneho domu. Určite budú vypísané výzvy aj na 
rekonštrukciu verejného priestranstva Pášt, len to treba vyčkať. 
  
     P. starosta informoval poslancov, že  budúci rok bude nutné vypracovať VZN 
o zavedení poplatku školného v MŠ s účinnosťou od 1.9.2017.  
P. starosta informoval poslancov, že strava pre deti MŠ je zabezpečená zo školskej 
jedálne z Brzotína a naša obec  dotuje stravu pre každé dieťa navštevujúce našu MŠ 
v Kružnej vo výške 0,50 €.  
To znamená, že obec poskytuje mesačne v závislosti od počtu odobratých obedov cca 
120 € dotáciu na stravovanie pre deti MŠ.   
 
     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: 
 


