
 

P O Z V Á N K A 
 
 

POZÝVAM  VÁS  NA  ZASADNUTIE  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 
 

KTORÉ   SA USKUTOČNÍ  DŇA 
 

 

8. apríla  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. Schválenie programu zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
4. Určenie overovateľov zápisnice 
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
6. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok na území obce Kružná  

7. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 
Kružná  

8. Schválenie Dodatku k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 
území obce Kružná   

9. Schválenie vstupu obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER  
10. Záznam o následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná 

za rok 2014  
11. Organizovanie brigády dňa 11.4.2015 
12. Vyhodnotenie zabíjačky  
13. Rôzne  
14. Záver 

 
 

 



 
 

O z n á m e n i  e  
 
 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa   
 

8.  apríla   2015  
 

 o 18.00  hodine v zasadačke nového Obecného úradu v Kružnej.  
 

 
Program zasadnutia: 

 
 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
4. Určenie overovateľov zápisnice 
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
6. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok na území obce Kružná  

7. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 
Kružná  

8. Schválenie Dodatku k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 
území obce Kružná   

9. Schválenie vstupu obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER  
10. Záznam o následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná 

za rok 2014  
11. Organizovanie brigády dňa 11.4.2015 
12. Vyhodnotenie zabíjačky  
13. Rôzne  
14. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  8. apríla  2015 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Určenie zapisovateľa zápisnice 
4. Určenie overovateľov zápisnice 
5. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
6. Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok na území obce Kružná  

7. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 
Kružná  

8. Schválenie Dodatku k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 
území obce Kružná   

9. Schválenie vstupu obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER  
10. Záznam o následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Kružná 

za rok 2014  
11. Organizovanie brigády dňa 11.4.2015 
12. Vyhodnotenie zabíjačky  
13. Rôzne  
14. Záver 

 
     Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej  Lipták, starosta obce.  
 
     Úvodom pozdravil a srdečne privítal  všetkých prítomných. Na zasadnutí sú 
prítomní všetci poslanci, kontrolórka obce a zapisovateľka. 
     Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas.  Pozvánky boli 
zaslané  v listovej forme.  
 
      K programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod.  
  



      P. starosta  prečítal celý program rokovania. Celý program zasadnutia prítomní 
poslanci jednohlasne schválili a začalo sa rokovanie podľa určených rokovacích 
bodov. 
      Zapisovateľkou zápisnice bola určená  p. Erika Drenková, pracovníčka obecného 
úradu. 
 
      Za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne p. Ida Pasičáková a p. Beáta 
Parditková. 
 
      Ďalej p. starosta konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli 
podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou a overovateľmi 
zápisnice. 
 
     V šiestom programovom bode  Schválenie VZN o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná prítomní poslanci 
jednohlasne schválili VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok na území obce Kružná. 
 
     V siedmom programovom bode Schválenie VZN o podmienkach poskytovania 
dotácií z prostriedkov obce Kružná prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN o 
podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná. 
 
     V ôsmom programovom bode Schválenie Dodatku k VZN o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná p. starosta oznámil poslancom, 
že dňa 13.11.2006 s účinnosťou od 1.1.2007 bol schválený VZN č. 01/2006 o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná ešte v slovenských korunách, 
v roku 2009 bol prepočítaný na eurá a teraz navrhuje schváliť Dodatok a zaokrúhliť 
poplatok za prenájom hrobového miesta na cintoríne na 20 rokov za jedno hrobové 
miesto z 3,32 € na 3,50 € a poplatok za prenájom hrobového miesta na cintoríne na 20 
rokov za dvoj hrobové miesto z 6,64 € na 7 €. Na vykopanie hrobu pre občanov 
s trvalým pobytom v obci, vrátane úpravy hrobu v lete 70 € a v zime 80 €.   
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Dodatok k VZN č. 01/2006 o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná.  
 
     V deviatom programovom bode Schválenie vstupu obce Kružná do miestnej 
akčnej skupiny MAS GEMER p. starosta informoval poslancov o možnosti vstupu do 
akčnej skupiny MAS GEMER, ktorá vznikla pre obce a pre tretí sektor, ktoré majú 
spoločné hranice a musia mať najmenej 10 000 členov. Do tej skupiny okrem mesta 
Rožňava plánujú vstúpiť obce od Bôrky po Rudnú minimálne však 7 obcí musí 
vstúpiť do skupiny. Akčná skupina MAS GEMER bude projekty z EÚ spoločne 
podávať a žiadať a bude pre jednotlivé obce vyššia šanca uspieť pri podávaní 
projektov na roky 2015 až 2020 pre rozvoj vidieka. Členský poplatok bude 100 € pre 
každú obec jednotne nie podľa počtu obyvateľov. Mesto Rožňava ako aj ostatné obce 
budú rovnocenné pri podávaní projektov a pri získavaní financií z EÚ.  



Prítomní poslanci jednohlasne schválili vstup obce Kružná do miestnej akčnej 
skupiny MAS GEMER.   
 
     V desiatom programovom bode Záznam z následnej finančnej kontroly 
poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2014 kontrolórka obce podala správu 
o následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2014. 
Išlo o vyúčtovanie dotácie, ktorú obec poskytla v roku 2014 v súlade s rozpočtom 
obce pre Futbalový klub APEX Kružná vo výške 1000 €. 
Prítomní poslanci brali na vedomie Záznam z následnej finančnej kontroly 
poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2014.  
 
 
      V jedenástom programovom bode Organizovanie brigády poslanci rokovali 
o organizovaní brigády, ktorá sa uskutoční dňa 11. apríla 2015 v sobotu so začiatkom 
o 7.00 hodine. Na brigáde by sa mali vykonať nasledovné práce: pred obecným 
úradom spraviť premostenie zabetónovaním potoka, vykopať a opraviť 
odvodňovaciu šachtu v hornej časti obce  medzi domami č. 132 a č. 87, opraviť 
prasknutú vodovodnú rúru na cintoríne, natrieť lavice na cintoríne, pred Domom 
smútku upraviť záhon a vysadiť kvety, pri pamätnom stĺpe vysadiť tuje, pred 
reformovaným kostolom vydláždiť chodník betónovými kockami, zariadiť 
remeselnícku izbu. 
Na brigáde poslankyne Parditková a Pasičáková uvaria guľáš pre účastníkov 
brigády. Zraz na brigádu bude v sobotu ráno o 7.00 hodine pred obecným úradom. 
P. Parditková nakúpi mäso a ostatné suroviny do guľáša. O občerstvenie pre 
účastníkov brigády a o chlieb sa postará p. starosta.    
Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie brigády. 
 
 
     V dvanástom programovom bode Vyhodnotenie zabíjačky poslanci rokovali 
o vyhodnotení zabíjačky, ktorá sa uskutočnila 28. februára 2014 v sobotu v areáli 
klubu mladých a MŠ. Akcia sa vydarila a bola úspešná.  
 
     V bode Rôzne p. starosta oznámil poslancom, že dňa 7. mája je naplánovaná Vatra 
2015. Ohľadom organizovania Vatry sa poslanci dohodli, že v bufete budú predávať 
poslanci, p. starosta dá postaviť vatru robotníkmi, ktorý vykonávajú aktivačnú 
činnosť v obci. Hudba už je zabezpečená.  
P. starosta ďalej hovoril o pracovnom stretnutí členov regionálneho združenia miest 
a obcí Horného Gemera, ktoré sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Rožňave dňa 
8.4.2015 so začiatkom o 13.00 hodine. Hlavnou témou bola petícia starostov obcí 
regiónu Gemera k výstavbe rýchlostnej komunikácie R2.  
 
      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: 
Overovatelia zápisnice: 
 
 


