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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

Obce Kružná,  
konaného dňa 21. marca 2017    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci :  Ján Hamelli, zástupca starostu 

                                             Jaroslav Barkai, poslanec 

                                             Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                             Beáta Parditková, poslankyňa 

                                             Ida Pasičáková, poslankyňa 

Neprítomní:      -- 

Ďalší prítomní:    Ing. Ildikó Vámosová,  kontrolórka obce  

                                                Erika Drenková, zapisovateľka,  zam. obce 

Verejnosť:         --  

 

Program zasadnutia: /návrh/ 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, návrhy poslancov, 

schválenie programu rokovania 
3. Informácia o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia 
4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 -2019 
5. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 

2016 
6. Vyhodnotenie zabíjačky zo dňa 25.2.2017 
7. Organizovanie obecnej brigády dňa 8.4.2017 
8. Organizovanie Vatry 2017 dňa 5.5.2017 
9. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k výročiu 690. založenia našej obce  
10. Rôzne  
11. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril Ondrej Lipták, starosta obce.   
Starosta obce privítal všetkých prítomných.  
Na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ. Nikto nechýba.  
Starosta obce Ondrej Lipták konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
návrhy poslancov, schválenie programu rokovania 
 

Overovatelia zápisnice:  Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                                         Jaroslav Barkai, poslanec 

Zapisovateľka:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                             Beáta Parditková,                                                

                                                                                             Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomní pri hlasovaní:  počet   0      (mená)         
 

Návrhy poslancov : 
 
K programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod. 
 
Starosta obce prečítal celý program zasadnutia. 
 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce.   
 



 

 3 

 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                             Beáta Parditková,                                                

                                                                                             Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, návrhy poslancov, 

schválenie programu rokovania 
3. Informácia o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia 
4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 -2019 
5. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 

2016 
6. Vyhodnotenie zabíjačky zo dňa 25.2.2017 
7. Organizovanie obecnej brigády dňa 8.4.2017 
8. Organizovanie Vatry 2017 dňa 6.5.2017 
9. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k výročiu 690. založenia našej obce  
10. Rôzne  
11. Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ 
 
    Predložil starosta obce a konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
boli podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou 
a overovateľmi zápisnice.  
 

Uznesenie č. 7/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
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Hlasovanie:             za:          počet  5         (mená)        Ján Hamelli 

                                                                                                   Jaroslav Barkai 

                                                                                                   Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                                   Beáta Parditková                                               

                                                                                                   Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 - 2019  
 
 

Uznesenie č. 8/2017 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
   rozpočet obce na roky 2017 – 2019  
 
 

Hlasovanie:         za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                            Jaroslav Barkai 

                                                                                            Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                            Beáta Parditková                                                

                                                                                            Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu  5. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií 
obcou Kružná za rok 2016  
 
 

Uznesenie č. 9/2017 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 
 
    správu z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2016. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                            Jaroslav Barkai 

                                                                                            Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                            Beáta Parditková                                            

                                                                                            Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  6. Vyhodnotenie zabíjačky dňa 25.2.2017  
 
 

Uznesenie č. 10/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
     
vyhodnotenie zabíjačky zo dňa 25. februára 2017, ktorý sa uskutočnil na dvore 
miestnej MŠ  a v klube mladých v Kružnej.  
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Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                             Beáta Parditková                                               

                                                                                             Ida Pasičáková 

      
                                        proti :                                 počet   0     (mená)         
                                        zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                        nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  7. Organizovanie obecnej brigády dňa 8.4.2017   
 

Uznesenie č. 11/2017 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 
organizovanie obecnej brigády dňa 8. apríla 2017 v sobotu so začiatkom  o 7.30 
hodine.  
Na brigáde by sa mali uskutočniť nasledovné práce: rekonštrukcia mostu pri 
katolíckom kostole,  rekonštrukcia mostu pri ceste do časti Tag, umývanie okien na 
obecných budovách, údržba cintorína a domu smútku. Guľáš uvaria poslankyne 
Beáta Parditková a Ida Pasičáková.  
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)  Ján Hamelli 

                                                                                            Jaroslav Barkai 

                                                                                            Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                            Beáta Parditková                                                

                                                                                            Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu  8. Organizovanie Vatry dňa 6.5.2017   
 

Uznesenie č. 12/2017 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 
organizovanie Vatry 2017 dňa 5.5.2017 v sobotu so začiatkom o 20.00 hodine. Hudbu 
poskytne skupina ALL DEVILS. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)  Ján Hamelli 

                                                                                            Jaroslav Barkai 

                                                                                            Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                            Beáta Parditková                                                

                                                                                            Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  9. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k výročiu 
690. založenia našej obce    
 
 

Uznesenie č. 13/2017 :   
 
  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 
organizovanie Dňa obce dňa 15. júla 2017 k výročiu 690. založenia našej obce.  
V rámci kultúrneho programu vystúpi hudobná skupina Norberta Fábiána so cca 1,5 
hodinovým zábavným programom cca za 300 €.  
Pre deti budú zabezpečené rôzne atrakcie cca za 320 € /ako šmykľavka, skákací 
hrad, maľovanie tvárí, zábava so šašom/. 
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Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)  Ján Hamelli 

                                                                                            Jaroslav Barkai 

                                                                                            Ladislav Szendi ml.                                                                     

                                                                                            Beáta Parditková                                                

                                                                                            Ida Pasičáková 

      
                                         proti :                                 počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                           počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                       počet   0      (mená)      
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  10. Rôzne 
 
Starosta obce informoval poslancov, že naša obec sa zúčastnila stolnotenisového 
turnaja v družobnej obci Nagybarca dňa 11. marca 2017. 
 
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 19. marca 2017 bolo slávnostné kladenie 
vencov pri pamätnom stĺpe z príležitosti 169. výročia maďarskej revolúcie 
v spolupráci s reformovanou cirkvou a miestnou organizáciou Csemadoku.  
O 14.00 hodine bola slávnostná bohoslužba v reformovanom kostole, po bohoslužbe 
bolo slávnostné kladenie vencov pri pamätnom stĺpe.  
Z družobnej obci Nagybarca boli prítomní hostia, a po slávnostnom kladení vencov 
v zasadačke obecného úradu boli pohostení občerstvením.  
 
Zástupca starostu mal návrh, aby starosta obce dal vyčistiť potok nezamestnaným 
vykonávajúcich aktivačnú činnosť v našej obci.  
 

K bodu  10. Záver 
 
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 hodine. 

 

Zapísal/(a): Erika Drenková 

 

                                                                                             Ondrej    L i p t á k       

                                                                                                     starosta obce 

Overovatelia:  

Ladislav Szendi ml. , poslanec                                            ........................................ 

 

Jaroslav Barkai, poslanec                                                      ........................................ 


