
Zápisnica zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,  

konaného dňa 24. júla 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci : Ján Hamelli, zástupca starostu  

                                            Jaroslav Barkai, poslanec  

                                            Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                            Beáta Parditková, poslankyňa 

                                            Ida Pasičáková, poslankyňa 

Neprítomný:              -- 

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. Určenie počtu poslancov v nasledujúcom volebnom období podľa počtu 

obyvateľov /od 41 obyvateľov do 500 obyvateľov - 3 až 5 poslancov / 
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce celé funkčné 

obdobie 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2018 
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Kružná za rok 

2017 
8. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 25. augusta 2018  
9. Družobný styk s obcou Nagybarca -  futbalové stretnutie starých pánov dňa 

4.8.2018 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 
 



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:  Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                                         Jaroslav Barkai, poslanec 

Zapisovateľka:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (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 
 
celý program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce  . 
 
 
 



Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  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 z predchádzajúceho zasadnutia 
4. Určenie počtu poslancov v nasledujúcom volebnom období podľa počtu 

obyvateľov /od 41 obyvateľov do 500 obyvateľov - 3 až 5 poslancov / 
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce celé funkčné 

obdobie 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2018 
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Kružná za rok 

2017 
8. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 25. augusta 2018  
9. Družobný styk s obcou Nagybarca -  futbalové stretnutie starých pánov dňa 

4.8.2018 
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. 27/2018 :   
 

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  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  4. Určenie počtu poslancov v nasledujúcom 
volebnom období 

Uznesenie č. 28/2018 :   
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  

 

určuje 
 
počet poslancov Obce Kružná v novom volebnom období v rokoch 
2018 – 2022 na 5. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            
 
Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu  5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na 
nasledujúce celé funkčné obdobie  
 

 

Uznesenie č. 29/2018 :   
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.   
 

určuje   a   schvaľuje 
 

výkon funkcie  starostu Obce Kružná v novom volebnom období  r. 2018- 2022 v rozsahu 1 

celá , t. z. v plnom rozsahu na plný úväzok na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za I. polrok 2018  
 

Uznesenie č. 30/2018 :   
 
 

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 I. polrok 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  7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky za rok 2017   
 
 

Uznesenie č. 31/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
 

berie na vedomie 
 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 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  8. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 
25. augusta 2018  
 

Uznesenie č. 32/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 

organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 25. augusta 2018 v sobotu.  
Zraz účastníkov výstupu bude ráno o 8.30 hodine pred Obecným úradom v Kružnej. 
Na planine bude prednášať Ladislav Gordon o krásach flóry a fauny na Plešiveckej 
planine. Účastníci výstupu budú pohostení chutným fazuľovým guľášom.  
P. starosta má v pláne vyhotoviť pre účastníkov výstupu pamätný darček - odznak. 
 

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. Družobný styk s obcou Nagybarca – futbalové 
stretnutie starých pánov dňa 4. augusta 2018  
 

Uznesenie č. 33/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

berie na vedomie 
 

organizovanie futbalového stretnutia starých pánov v rámci družobného styku 
s obcou Nagybarca dňa 4. augusta 2018 v sobotu na futbalovom ihrisku v Kružnej.  

 
 



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 
 

V bode Rôzne p. starosta predložil na prerokovanie ďalšiu žiadosť od p. Szilárda 
Denčo Hristova o kúpu ďalšieho obecného pozemku. Poslanci po prerokovaní došli 
k uzneseniu, že predkupné právo k nákupu obecného pozemku pred svojim domom 
má sused p. Szilárda Denčo Hristova p. Róbert Imre. Po vyjadrení od p. Róberta  
Imreho, že nemá záujem o kúpu obecného pozemku pred svojim domom poslanci 
OZ následne schvália v prospech p. Szilárda Denčo Hristova kúpu obecného 
pozemku do svojho vlastníctva.  
 
V bode Rôzne p. starosta oznámil poslancom OZ, že firma EUROVIA oznámila, že 
cca o 15 dní nastúpi vykonať rekonštrukciu miestnej komunikácií v našej obci.  
P. starosta musí do 15 dní na dopravnom inšpektoráte v Rožňave vybaviť dočasné 
dopravné označenie. 
 
P. poslanec Ladislav Szendi ml. mal pripomienku ohľadom ťahania žumpy v obci vo 
večerných hodinách a cez víkend. Navrhuje zakázať a pokutovať ťahanie žumpy do 
potoka a rigolov.  
 

K bodu  11. 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:  

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

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

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


