
 

P O Z V Á N K A 
 
 

POZÝVAM  VÁS  NA  ZASADNUTIE  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 
 

KTORÉ   SA USKUTOČNÍ  DŇA 
 

 

13. januára  2015 
 
                     

O 18.00 HOD. V ZASADAČKE NOVÉHO OBECNÉHO ÚRADU. 
 

ÚČASŤ  NA  ZASADNUTÍ   JE   NUTNÁ. 
 
 
 
 
 

                                                                             ONDREJ    L I P T Á K   v.  r. 
                                                                            starosta obce   

 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti obce na  rok 2015  
6. Zvýšenie úväzku kontrolórke obce na 0,2 úväzok 
7. Zásady odmeňovania poslancov na rok 2015  
8. Schválenie Smernice na verejné obstarávanie 
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2015  
10. Schválenie žiadosti na odkúpenie pozemku od Lesnej spoločnosti bývalých 

urbariátov  
11. Rôzne  
12. Záver 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

O z n á m e n i  e  
 
 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa   
 

13.  januára   2015  
 

 o 18.00  hodine v zasadačke nového Obecného úradu v Kružnej.  
 

 
Program zasadnutia: 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti obce na  rok 2015  
6. Zvýšenie úväzku kontrolórke obce na 0,2 úväzok 
7. Zásady odmeňovania poslancov na rok 2015  
8. Schválenie Smernice na verejné obstarávanie 
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2015  
10. Schválenie žiadosti na odkúpenie pozemku od Lesnej spoločnosti 

bývalých urbariátov  
11. Rôzne  
12. Záver 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  13. januára  2015 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
  Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti obce na  rok 

2015  
6. Zvýšenie úväzku kontrolórke obce na 0,2 úväzok 
7. Zásady odmeňovania poslancov na rok 2015  
8. Schválenie Smernice na verejné obstarávanie 
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2015  
10. Schválenie žiadosti na odkúpenie pozemku od Lesnej 

spoločnosti bývalých urbariátov  
11. Rôzne 
12. Záver 

 
     Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej  Lipták, novozvolený  starosta obce.  
 
     Úvodom pozdravil a srdečne privítal  všetkých prítomných. Na zasadnutí sú 
prítomní všetci zvolení poslanci, kontrolórka obce a zapisovateľka. 
     Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas.  Pozvánky boli 
zaslané  v listovej forme.  
 
      K programu rokovania p. starosta mal doplňujúci bod ako 11. doplňujúci bod 
Poverenie členov krízového štábu obce Kružná a ako 12. doplňujúci bod Poverenie 
členov jednotky CO obce Kružná.  
  
      Celý program zasadnutia prítomní poslanci jednohlasne schválili a začalo sa 
rokovanie podľa určených rokovacích bodov. 
 
      Ďalej p. starosta konštatoval, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia boli 
podpísané starostom obce.  
 
      Zapisovateľkou zápisnice bola určená  p. Erika Drenková, pracovníčka obecného 
úradu. 
 



      Za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Ida Pasičáková a Beáta 
Parditková.   
     V piatom programovom bode Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti 
obce na rok 2015 p. starosta navrhuje v roku 2015 uskutočniť akcie pre deti Deň detí 
a Deň Mikuláša, a pre dôchodcov Deň dôchodcov a Výlet pre dôchodcov. V roku 
2015 neplánuje organizovanie Dňa obce.  
Plán kultúrno – spoločenskej činnosti obce na rok 2015 je nasledovný: 
Dňa 28. februára 2015 – Zabíjačka  
Dňa 15. marca 2015 o 10.00 hod. - Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe  
Dňa 11. apríla 2015 by sa uskutočnila brigáda. 
Dňa 7. mája  2015 by sa uskutočnila Vatra na futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 
hodine.  
Dňa 30. mája 2015 by sa uskutočnil Deň detí. 
Dňa 15. júla 2015 by sa uskutočnil Výlet pre dôchodcov.  
Dňa 27. júna 2015 by sa uskutočnil Výstup na Plešiveckú planinu.   
Dňa 17. októbra 2015 by sa usporiadal Deň dôchodcov so začiatkom o 17.00 hodine.  
Dňa 5. decembra 2015 by sa usporiadal pre deti Deň Mikuláša so začiatkom o 15.00 
hod. 
Poslanci navrhnuté akcie schvaľujú aj s termínmi uskutočnenia.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kultúrno – spoločenskej činností obce na 
rok 2015. 
 
     V šiestom programovom bode Zvýšenie úväzku kontrolórke obce na 0,2 úväzok  
p. starosta navrhuje zvýšiť kontrolórke úväzok z 0,1 na 0,2.  
Prítomný poslanci jednohlasne schválili zvýšenie úväzku kontrolórke na 0,2 úväzok.  
 
     V siedmom programovom bode Zásady odmeňovania poslancov na rok 2015 
prítomní poslanci rokovali o zvýšení odmeny pre poslancov. Za výkon funkcie 
poslanca patrí odmena za aktívnu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva za 
každú účasť z 10 € na 15 €  a za aktívnu účasť pri organizovaní akcií alebo podujatí 
obcou z 16 € na 20 € za akciu. Pre zástupcu starostu zvýšili odmenu z 20 € na 25 € 
mesačne.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Zásady odmeňovania poslancov na rok 2015. 
 
     V ôsmom programovom Schválenie Smernice na verejné obstaranie kontrolórka 
obce vypracovala Smernicu na verejné obstaranie.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Smernicu na verejné obstaranie.  
 
     V deviatom programovom bode Návrh rozpočtu obce na rok 2015-2017 prítomní 
poslanci rokovali o návrhu rozpočtu na rok 2015. P. starosta predložil návrh, ktorý 
prítomní poslanci po položkách prerokovali a jednohlasne schválili návrh rozpočtu 
obce Kružná na rok 2015-2017.  
Kontrolórka obce žiada, aby futbalový klub dotáciu, ktorú dostali v roku 2014 
vyúčtoval na základe Zásad poskytovania dotácií.  
Návrh rozpočtu obce bude vyvesený na obecné tabule na 15 dní a na webovú 
stránku obce Kružná. 



   
     V desiatom programovom bode Schválenie žiadosti na odkúpenie pozemku od 
Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov p. starosta hovoril o odkúpení pozemku – 
obecnej cesty na parcelách č. 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1011/4, 1011/5, 1011/6 
a 1011/7 od Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov do vlastníctva obce za 1 €/ha.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili žiadosť na odkúpenie pozemku od Lesnej 
spoločnosti bývalých urbariátov na parcelách č. 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1011/4, 
1011/5, 1011/6 a 1011/7 do vlastníctva obce za 1 €/ha. 
 
     V jedenástom doplňujúcom programovom bode Poverenie členov krízového štábu 
obce Kružná p. starosta poveril poslancov za členov krízového štábu obce Kružná. 
Predsedom krízového štábu je starosta obce Ondrej Lipták. 
Za zástupcu krízového štábu je poverený zástupca starostu obce Ján Hamelli. 
Členmi krízového štábu sú poverení poslanci Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi, Ida 
Pasičáková. Tajomníkom krízového štábu je poverená Erika Drenková. 
 
     V dvanástom doplňujúcom programovom bode Poverenie členov CO obce 
Kružná p. starosta poveril poslancov za  členov CO obce Kružná.   
Vedúci štábu CO je starosta obce Ondrej Lipták. 
Za zástupcu vedúceho štábu CO je poverený zástupca starostu Ján Hamelli.  
Členmi štábu CO sú poverení poslanci Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi a Ida 
Pasičáková.  
Za jednotku CO poriadkového zabezpečenia je poverený Štefan Kuchta. 
Za jednotku CO zdravotníckej pomoci je poverená poslankyňa Ida Pasičáková. 
Za jednotku CO na obsluhu skladu CO obce – výdajného miesta je poverená 
poslankyňa Beáta Parditková.  
 
     V bode Rôzne p. starosta oboznámil poslancov, že materská škôlka v Kružnej 
bude celodenná pre detí od 2 do 6 rokov. 
Poslanci podporujú zriadenie celodennej prevádzky MŠ v Kružnej. Materská škôlka 
v Kružnej je bezplatná. Poslanci navrhujú získať aspoň 15 detí do zápisu do MŠ. 
Zápis do MŠ v Kružnej prebieha od 15. januára do 27. februára 2015.   
 
Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 16. januára 2015 
v piatok so začiatkom o 17.00 hodine. P. starosta srdečne pozýva všetkých poslancov 
OZ a zamestnancov obce – kontrolórku obce, ekonómku, učiteľku MŠ 
a koordinátorku AČ na slávnostné zasadnutie OZ.  
 
          Týmto bol program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva vyčerpaný,  
p. starosta poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.  
    
 
                                                                                            Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                 starosta obce  
Zapisovateľ zápisnice: 
 



 


