
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

Obce Kružná,  
konaného dňa 13. februára 2018    

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci : Ján Hamelli, zástupca starostu 

                                            Jaroslav Barkai, poslanec 

                                            Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                            Ida Pasičáková, poslankyňa 

Neprítomná:              Beáta Parditková, poslankyňa 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Kružná na roky 2018-2020 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2018 
5. Návrh rozpočtu obce Kružná na roky 2018-2020 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 

2017 
7. Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 98 750,38 € na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie v obci  
8. Schválenie investičného úveru vo výške do 60 000,00 € na rekonštrukciu  

vedľajších komunikácií v obci  
9. Organizovanie slávnostného kladenia vencov pri pamätnom stĺpe dňa 

18.3.2018 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 



K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril Ondrej Lipták, starosta obce.   
Starosta obce privítal všetkých prítomných.  
Na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ.  
Zo zdravotných dôvodov sa zasadnutia nemôže zúčastniť poslankyňa Beáta 
Parditková. 
Starosta obce Ondrej Lipták konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

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

Overovatelia zápisnice:  Ján Hamelli, poslanec 

                                                         Ida Pasičáková, poslankyňa 

Zapisovateľka:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 

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 
 
celý program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce. 
   
 



Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Kružná na roky 2018-2020 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2018 
5. Návrh rozpočtu obce Kružná na roky 2018-2020 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 

2017 
7. Schválenie prijatia preklenovacieho úveru vo výške 98 750,38 € na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci  
8. Schválenie prijatia investičného úveru vo výške do 60 000,00 € na 

rekonštrukciu  vedľajších komunikácií v obci  
9. Organizovanie slávnostného kladenia vencov pri pamätnom stĺpe dňa 

18.3.2018 
10. Rôzne 
11. 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. 1/2018 :   
 

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  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Kružná na roky 2018 – 2020 
a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2018  
 

Uznesenie č. 2/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
v súlade § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 
 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 
2020 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2018. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu  5. Návrh rozpočtu obce Kružná na roky 2018 - 2020  
 

Uznesenie č. 3/2018 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

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

schvaľuje 
 
    návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020  
 
 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za II. polrok 2017  
 
 

Uznesenie č. 4/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

berie na vedomie 
 
    správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017. 
 



Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  7. Schválenie prijatia preklenovacieho úveru vo 
výške 98 750,38 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie 
v obci Kružná 
 

Uznesenie č. 5/2018 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

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

schvaľuje 
 
prijatie preklenovacieho úveru vo výške 98 750,38 € na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie v obci Kružná. 

 
 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 



 

K bodu  8. Schválenie prijatia investičného úveru vo výške do 
60 000 € na rekonštrukciu vedľajších komunikácií v obci 
Kružná  
 

Uznesenie č. 6/2018 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

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

schvaľuje 
 
prijatie investičného úveru vo výške do 60 000 € na rekonštrukciu vedľajších 
komunikácií v obci Kružná  

 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  9. Organizovanie slávnostného kladenia vencov pri 
pamätnom stĺpe dňa 18.3.2018 
 

Uznesenie č. 7/2018 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

 

berie na vedomie 
     
organizovanie slávnostného kladenia vencov pri pamätnom stĺpe obce dňa 18. marca 
2018.  



   Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Ján Hamelli 

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomná pri hlasovaní:  počet   1      Beáta Parditková               
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu  10. Rôzne 
 
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že sa pripravuje projekt na altánok, 
ktorý bude postavený na verejnom priestranstve Pášt a má byť financovaný 
z projektu Rozvoj vidieka cez združenie MAS GEMER.  
 
 

K bodu  11. 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:  

 

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

 

Ida Pasičáková, poslankyňa                                                      ........................................ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


