
 

 1 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

Obce Kružná,  
konaného dňa 17. októbra 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. Vyhodnotenie Dňa obce zo dňa 15.7.2017 k 690. výročiu založenia našej obce  
5. Vyhodnotenie Výletu zo dňa 26.7.2017 
6. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 26.8.2017 
7. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 21.10.2017 
8. Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Materskej škole s VJM – Óvoda 

Kružná č. 24, Kőrös k 30.6.2017 
9. Správa o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností obce Kružná 

k 31.7.2017 
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „ Rekonštrukcia nevyužívanej 

budovy súpisné č. 23, na spoločenský dom v obci Kružná“ 
11. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
12. Rôzne  
13. 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.  
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:  Beáta Parditková, poslankyňa 

                                                         Ján Hamelli, 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  a starostu: 
 
K programu rokovania p. starosta  mal doplňujúci bod ako 4. bod Schválenie VZN  
č. 2/2017 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni 
 
Starosta obce prečítal celý program zasadnutia. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

schvaľuje 
 
program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce aj s doplňujúcim 
bodom.   
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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)      
 
 

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 VZN č. 2/2017 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej 
jedálni 

5. Vyhodnotenie Dňa obce zo dňa 15.7.2017 k 690. výročiu založenia našej obce  
6. Vyhodnotenie Výletu zo dňa 26.7.2017 
7. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 26.8.2017 
8. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 21.10.2017 
9. Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Materskej škole s VJM – Óvoda 

Kružná č. 24, Kőrös k 30.6.2017 
10. Správa o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností obce Kružná 

k 31.7.2017 
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „ Rekonštrukcia nevyužívanej 

budovy súpisné č. 23, na spoločenský dom v obci Kružná“ 
12. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
13. Rôzne  
14. Záver 

 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ 
 
    Predložil starosta obce a skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho 
zasadnutia boli podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou 
a overovateľmi zápisnice.  
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Uznesenie č. 34/2017 :   
 

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. 

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 VZN č. 2/2017 o výške príspevkov 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni  
 
 

Uznesenie č. 35/2017 :   
 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

schvaľuje 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o výške príspevkov zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej 
školskej jedálni. 
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Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín a režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni na stravníka - pre dieťa 
navštevujúcu MŠ v Kružnej od 1.10.2017 bude vo výške 1,50 € na deň/dieťa. 

Materská škola 

  ( stravníci od 2 – do 6 rokov )                      Desiata        Obed      Olovrant       Spolu   

                                                                           0,28           0,68          0,23              1,19  € 

                                                                        Režijné náklady vo výške                0,31 € 

                                                                       ------------------------------------------------------- 

 Spolu príspevok zákonného zástupcu dieťaťa                                                    1,50 €                                                                   

 
 

Obec Kružná na stravovanie pre jedno dieťa bude prispievať mesačne 1,00 €. 
 

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  5. Vyhodnotenie Dňa obce zo dňa 15.7.2017 k 690. 
výročiu založenia našej obce   
 
 

Uznesenie č. 36/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 

vyhodnotenie Dňa obce zo dňa 15. júla 2017 k 690. výročiu založenia našej obce. 
Celkové výdavky boli 3 454,80 €. Obec dostala dotáciu vo výške 500 € z Úradu vlády 
SR na prepravu autobusom a na nájom zvukovej techniky na I. Kružniansky festival 

folklóru a tradícií.  
Výdavky vo výške 2 954,80 € boli vynaložené na nákup občerstvenia, studenej misy, 

mäsa, chleba, nealkoholických nápojov, surovín do guľáša, za kultúrny program, 
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 za prenájom pódia, za výrobu pozvánok a plagátov, na nákup misiek, pohárov, 
obrusov, darčekových predmetov pre účinkujúcich a pre obyvateľov obce.  

Na podujatí sa zúčastnilo podľa prezenčnej listiny 370 obyvateľov z našej obce 
a z okolitých obcí.     

 

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 Výletu pre dôchodcov zo dňa 
26.7.2017    
 

Uznesenie č. 37/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 

vyhodnotenie Výletu pre dôchodcov zo dňa 26.7.2017. Výdavky na výlet pre 
dôchodcov činili 370 € za prepravu dôchodcov do termálneho kúpaliska 

Mezőkövesd do Maďarskej republiky.  

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  7. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo 
dňa 26.8.2017  
 

Uznesenie č. 38/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 

vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 26. augusta 2017. Výstupu na 
Plešiveckú planinu sa zúčastnilo podľa prezenčnej listiny 180 obyvateľov z našej 

obce a z okolitých obcí. Výdavky na podujatie činili 264 €. 
 

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 8. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 21.10.2017   
 
 

Uznesenie č. 39/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 

organizovanie Dňa dôchodcov dňa 21.10.2017 v sobotu v miestnom kultúrnom dome 
so začiatkom o 16.00 hodine.  
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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  9. Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu 
v Materskej škole s VJM – Óvoda Kružná č. 24, Kőrös 
k 30.6.2017 
 
 

Uznesenie č. 40/2017 :   
 
 

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 o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Materskej škole s VJM – Óvoda 
Kružná č. 24, Kőrös k 30.6.2017. 
 

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  10. Správa o výsledku kontroly výberu dane 
z nehnuteľností obce Kružná k 31.7.2017 
 

Uznesenie č. 41/2017 :   
 
 

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 o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností obce Kružná k 31.7.2017. 
 

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  11. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: 
„Rekonštrukcia nevyužívanej budovy súpisné č. 23, na 
spoločenský dom v obci Kružná“ 
 

Uznesenie č. 42/2017 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia nevyužívanej 
budovy súpisné č. 23, na spoločenský dom v obci Kružná“. 
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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  12. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ – 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
 

Uznesenie č. 43/2017 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 
vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
Obec Kružná žiada na rekonštrukciu MŠ v Kružnej dotáciu vo výške 19 000 € od 
nadácie Bethlen Gábor. /z dotácie by sa uskutočnila výmena okien, dvier, strešnej 
krytiny a vybudovanie detského ihriska s hojdačkami/.   
 

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  13. Rôzne 
 
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že v súlade s ods. 2 písm. a/ § 14 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými 
prostriedkami schválil Rozpočtové opatrenia č. 1, č. 2 a č. 3 – presun rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenili celkové príjmy 
ani celkové výdavky.  
 
 

K bodu  14. Záver 
 
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.30 hodine. 

 

Zapísal/(a): Erika Drenková 

 

                                                                                             Ondrej    L i p t á k       

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Beáta Parditková, poslankyňa                                            ........................................ 

 

Ján Hamelli, poslanec                                                           ........................................ 

 

 


