Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Kružná,
konaného dňa 12. decembra 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 z predchádzajúceho zasadnutia
4. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 21.10.2017
5. Správa o výsledku kontroly výberu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Kružná k 31.8.2017
6. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2017
7. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 9.12.2017
8. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve Pášt
9. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2018
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
11. Schválenie platu starostu obce
12. Rozpočtové opatrenia v roku 2017
13. Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
14. Rôzne
15. 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: Jaroslav Barkai, poslanec
Ladislav Szendi ml., poslanec

Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Erika Drenková
za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková,
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

počet
počet
počet
počet

0
0
0
0

(mená)
(mená)
(mená)
(mená)

Návrhy poslancov a starostu:
K programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod.

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.
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Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková,
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, návrhy poslancov,
schválenie programu rokovania
3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 21.10.2017
5. Správa o výsledku kontroly výberu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Kružná k 31.8.2017
6. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2017
7. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 9.12.2017
8. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve Pášt
9. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2018
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
11. Schválenie platu starostu obce
12. Rozpočtové opatrenia v roku 2017
13. Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
14. Rôzne
15. 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.

Uznesenie č. 44/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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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 :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 4. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 21.10.2017
Uznesenie č. 45/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 21. októbra 2017. Podujatie, organizované pre
dôchodcov našej obce nad 60 rokov bolo úspešné. Výdavky na Deň dôchodcov činili:
961,18 €. /v tom: hudba 170 €, karafiáty 56,25 €, víno 69,60 €, zákusky 77,10 €,
darčeky pre dôchodcov/dáždnik, klúčenka/ 444 €, občerstvenie, suroviny
k slávnostnej večeri /knedla, káva, cestoviny, koreniny, zelenina, mäso, nealko
144,23 € /.

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)
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K bodu 5. Správa o výsledku kontroly výberu poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Kružná
k 31.8.2017
Uznesenie č. 46/2017 :
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 poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Kružná k 31.8.2017 .

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 3/2017
Uznesenie č. 47/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná v súlade § 11 ods. 4 písm. d, e, g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2017. Poplatky
a dane ostávajú na úrovni roku 2017, čiže k žiadnemu zvyšovaniu dane nepristupujú.
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Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 9.12.2017
Uznesenie č. 48/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
vyhodnotenie Dňa Mikuláša, ktorý sa uskutočnil dňa 9. decembra 2017 na verejnom
priestranstve Pášt pri vyzdobenom vianočnom stromčeku.
Výdavky na podujatie činili 207,16 €.

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 8. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve
Pášt
Uznesenie č. 49/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
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berie na vedomie
organizovanie Privítania Nového roka na verejnom priestranstve Pášt pri vianočnom
stromčeku. Privítanie Nového roka 2017 sa začne ohňostrojom, prípitkom
a novoročným prejavom p. starostu..

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 9. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti
na rok 2018
Uznesenie č. 50/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Plán kultúrno-spoločenskej činnosti obce na rok 2018 nasledovne:
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa

1. 1. 2018 – Privítanie Nového roka s prípitkom a ohňostrojom
5 1. 2018 – Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva
18. 3. 2018 – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
7. 4. 2018 – Obecná brigáda
5. 5. 2018 – Vatra 2018
2. 6. 2018 – Deň detí
25. 7. 2018 – Výlet pre dôchodcov
25. 8. 2018 – Výstup na Plešiveckú planinu /s náučnými chodníkmi/
13.10.2018 – Deň dôchodcov
27.10.2018 – Vyrezávanie tekvíc
8.12.2018 - Deň Mikuláša
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Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018
Uznesenie č. 51/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 11. Schválenie platu starostu obce
Uznesenie č. 52/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
pre starostu obce Ondreja Liptáka k základnému platu mesačne odmenu
vo výške 60 % z hrubého príjmu s účinnosťou od 1.1.2018.
Poslanci sú veľmi spokojní s prácou starostu obce a kladne sa vyjadrili k jeho práci
vykonanej počas celého roka. Pod vedením p. starostu aj v roku 2017 naša obec sa
naďalej skrášľovala, na verejnom priestranstve bolo vybudované multifunkčné
ihrisko, zámkovou dlažbou bola vyložená časť verejného priestranstva, bola osadená
fontána, boli osadené lavičky, okrasné tuje, skalka, parkovisko pre autá, boli
vybudované schody so zábradlím a bezbariérový vchod na verejné priestranstvo.
Všetky stavebné, terénne aj ostatné práce p. starosta osobne vykonával pomocou
aktivačných robotníkov a pomocných robotníkov prijatých na projekt z Úradu práce.
Poslanci schvaľujú pre p. starostu obce mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške
500 € v hrubom.
Poslanci schvaľujú pre kontrolórku obce mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške
100 € v hrubom.
Poslanci schvaľujú pre účtovníčku obce mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške
300 € v hrubom.
Poslanci schvaľujú pre riaditeľku MŠ mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške
100 € v hrubom.
Poslanci schvaľujú pre učiteľku MŠ mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške
100 € v hrubom.
Poslanci schvaľujú pre koordinátorku AČ mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške
100 € v hrubom.

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)
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K bodu 12. Rozpočtové opatrenia v roku 2017
Uznesenie č. 53/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
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 starosta obce schválil Rozpočtové
opatrenia č. 4 – 17/2017 presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu pričom sa nemenili celkové príjmy ani celkové výdavky.

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 13. Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie
opravných položiek
Uznesenie č. 54/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek č. VP1/2017 zo dňa
23.11.2017. Účinnosť vnútorného predpisu od 1.12.2017.

Hlasovanie:

za:

počet 5

(mená) Ján Hamelli
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
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Beáta Parditková
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

K bodu 14. Rôzne
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že projekt z nadácie Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. na rekonštrukciu MŠ bol úspešný a bola podpísaná zmluva
o schválení dotácie pre našu obec.
Obec Kružná dostane na rekonštrukciu MŠ v Kružnej dotáciu vo výške cca 19 000 €
od nadácie Bethlen Gábor. /z dotácie sa uskutoční výmena okien, dverí, strešnej
krytiny na budove materskej škôlky a vybuduje sa detské ihrisko s hojdačkami/.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že zo združenia MAS GEMER tiež bude
možnosť získania dotácie vo výške do 30 000 €.
Na zasadnutí poslanci OZ a zástupca starostu obce prevzali odmenu za účasť na
zasadnutiach OZ a na akciách organizovaných obcou v roku 2017.

K bodu 15. 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:
Jaroslav Barkai, poslanec
Ladislav Szendi ml., poslanec

........................................
........................................
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V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom miestnym
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za r. 2016 a násobku § 4 ods.1, t. z. 1,49 - násobok /do 500
obyvateľov/ s účinnosťou odo dňa 1.1.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
zvyšuje plat starostu obce
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 60 %, t.j. o 815 € mesačne s
účinnosťou od 1.1.2018.
( o 60 % 912 x 1,49 x 60% = 1359 + 815 € = 2 174 € )
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 sa zmení podľa štatistiky.
V marci v roku 2018 určí ŠÚ SR priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom
hospodárstve a spätne od 1.1.2018 sa bude prepočítavať.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v z. n. p. je
OZ (okrem iného ) vyhradené:
určiť plat starostu podľa osobitného zákona (č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) a určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu;
zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
V zmysle § 4, odsek 4 zákona číslo 253/1994 Z. z. je daná povinnosť plat starostu
každoročne prerokovať. (toto bolo zrušené od 1.1.2016)
Podľa § 3, odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného
násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí do 500 obyvateľov, ide konkrétne
o 1,49 násobok (podľa počtu obyvateľov v obci).
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 bola vyčíslená
Štatistickým úradom SR a bola stanovená na sumu 912 eur.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v z. n. p.
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
Návrh uznesenia:
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom miestnym
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
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úradu Slovenskej republiky za r. 2016 a násobku § 4 ods.1, t. z. ...... - násobok s účinnosťou
odo dňa.......................
Obecné zastupiteľstvo Obce .................................
zvyšuje plat starostu obce
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o ......... %, ............ mesačne s
účinnosťou od ....................................
(napr. o 30 % 883 x 1,65 x 1,3= 1894,035 po zaokruh. 1895 )

Podľa § 3, odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného
násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí 501 do 1000, ide konkrétne
o napr. násobok 1,65 (podľa počtu obyvateľov v obci.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2015 vyčíslená
Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 883 eur.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v z. n. p.
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
Návrh uznesenia:
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom miestnym
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za r. 2016 a násobku § 4 ods.1, t. z. ...... - násobok s účinnosťou
odo dňa.......................
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
zvyšuje plat starostu obce
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o ......... %, ............ mesačne s
účinnosťou od ....................................
(napr. o 30 % 883 x 1,65 x 1,3= 1894,035 po zaokruh. 1895 )
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