
Zápisnica zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,  

konaného dňa 20. marca 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci : Beáta Parditková, poslankyňa 

                                            Jaroslav Barkai, poslanec 

                                            Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                            Ida Pasičáková, poslankyňa 

Neprítomný:              Ján Hamelli, zástupca starostu  

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. Schválenie rozpočtu obce Kružná na roky 2018-2020 
5. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2017 
6. Organizovanie obecnej brigády dňa 14. apríla 2018 
7. Organizovanie Vatry 2018 dňa 7. mája 2018 
8. Predaj pozemku 
9. Rôzne 
10. 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.  
Zasadnutia sa nemôže zúčastniť poslanec Ján Hamelli. 
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:  Beáta Parditková, poslankyňa 

                                                         Ida Pasičáková, poslankyňa 

Zapisovateľka:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli  
 

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)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli 



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. Schválenie rozpočtu obce Kružná na roky 2018-2020 
5. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2017 
6. Organizovanie obecnej brigády dňa 14. apríla 2018 
7. Organizovanie Vatry 2018 dňa 7. mája 2018 
8. Predaj pozemku 
9. Rôzne 
10. 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. 8/2018 :   
 

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)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli 
 
Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu  4. Schválenie rozpočtu obce Kružná na roky 2018 - 
2020  
 

Uznesenie č. 9/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

schvaľuje 
 

rozpočet obce na roky 2018 – 2020. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  5. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií 
obcou Kružná za rok 2017  
 
 

Uznesenie č. 10/2018 :   
 
 

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 2017. 
 



Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu  6. Organizovanie obecnej brigády dňa 14. apríla 2018  
 

Uznesenie č. 11/2018 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

 

berie na vedomie 
 

organizovanie obecnej brigády dňa 14. apríla 2018 v sobotu  
so začiatkom  o 7.30 hodine.  

Na brigáde by sa mali uskutočniť nasledovné práce: výstavba chodníka ku cintorínu, 
výkop základov ku oploteniu a ku výmene brány na cintoríne, úprava terénu na 
verejnom priestranstve Pášt pred výsadbou kvetov,  výsadba kvetov na verejnom 
priestranstve Pášt, umývanie okien na obecnom úrade a na dome smútku, údržba 
cintorína a okolia domu smútku. Guľáš uvaria poslankyne Beáta Parditková a Ida 
Pasičáková.  

 

   Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

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

                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli 

 
Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu  7. Organizovanie Vatry 2018 dňa 7. mája 2018  
 

Uznesenie č. 12/2018 :   
 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

 

berie na vedomie 
 

organizovanie Vatry 2018 dňa 7. mája 2018 v pondelok so začiatkom o 20.00 hodine. 
Hudbu poskytne skupina AMADEUS. 

 

   Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

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

                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  8. Predaj pozemku  
 

Uznesenie č. 13/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

schvaľuje 
 

priamy predaj pozemku obce v  k. ú. Kružná, časť z parcely č. 1011/3, 
ostatná plocha  vo výmere 180 m2 pre Szilárda  Denčo   H r i s t o v a, 

bytom Kružná č. 124, za cenu 3,32 €/m2, podľa § 9a ods.8 písm. e) 
zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok obec nevyužíva a  
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo  vlastníctve žiadateľa  
s  tým, že všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 



Hlasovanie:            za:          počet  4         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ida Pasičáková                                                                            

      
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   1      Ján Hamelli  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

K bodu  10. Rôzne 
 
V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že dňa 10. marca 2018 sa uskutočnil 
stolnotenisový turnaj medzi družobnými obcami Kružná a Nagybarca v kultúrnom 
dome v Kružnej.   
 
 

K bodu  11. Záver 
 
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.30 hodine. 

 

Zapísal/(a): Erika Drenková 

 

                                                                                             Ondrej    L i p t á k       

                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja 
nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
 
 
      Obec Kružná v zmysle §9a) ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov  o majetku  obcí  a   na základe  uznesenia   
Obecného    zastupiteľstva  v Kružnej  č.  13/2018 zo dňa 20.03.2018 
zverejňuje zámer priameho  predaja  nehnuteľného majetku Obce Kružná 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 
 
- priamy predaj pozemku obce v  k.ú. Kružná, časť z parcely č. 1011/3, 
ostatná plocha  vo výmere 180 m2 pre Szilárda Denčo Hristova , bytom 

Kružná č. 124, za cenu 3,32 €/m2, podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 
Zb. z dôvodu, že pozemok obec nevyužíva a  bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo  vlastníctve žiadateľa  s  tým, že všetky náklady 
súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
 
 
 
V Kružnej, dňa 20.3.2018           
 
 
 
                                                                                         Ondrej    L i p t á k 
                               Starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


