
P O Z V Á N K A 
 

 

POZÝVAM  VÁS  NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE  OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA, 

 

KTORÉ   SA USKUTOČNÍ  DŇA 

 

 

15. decembra  2014 
 

                     

O 17.00 HOD. V ZASADAČKE NOVÉHO OBECNÉHO ÚRADU. 

 

ÚČASŤ  NA  ZASADNUTÍ   JE   NUTNÁ. 

 

 

                                                                             ONDREJ    F  Á  B  I Á  N   v.  r. 

                                                                            starosta obce   

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2013 

5. Záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za obdobie od 1.1.2014 do 

30.9.2014 

6. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

7. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva  

8. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

9. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

10. Vystúpenie starostu 

11. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

13. Schválenie komisie nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činnosti 

14. Voľba zástupcu starostu 

15. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

16. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

17. Určenie platu starostu obce 

18. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

19. Schválenie osôb na podpisové vzory pre styk s bankami 

20. Rôzne  

21. Záver 

 



O z n á m e n i  e  
 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa   
 

15.  decembra   2014  
 

 o 17.00  hodine v zasadačke nového Obecného úradu v Kružnej  
 
 
Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2013 

5. Záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za obdobie od 1.1.2014 do 

30.9.2014 

6. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

7. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva  

8. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

9. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

10. Vystúpenie starostu 

11. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

13. Schválenie komisie nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činnosti 

14. Voľba zástupcu starostu 

15. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

16. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

17. Určenie platu starostu obce 

18. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

19. Schválenie osôb na podpisové vzory pre styk s bankami 

20. Rôzne  

21. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  15. decembra  2014 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
  Program zasadnutia: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2013 

5. Záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za obdobie od 1.1.2014 do 

30.9.2014 

6. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

7. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva  

8. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

9. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

10. Vystúpenie starostu 

11. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

13. Schválenie komisie nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činnosti 

14. Voľba zástupcu starostu 

15. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

16. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

17. Určenie platu starostu obce 

18. Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 

19. Schválenie osôb na podpisové vzory pre styk s bankami 

20. Rôzne  

21. Záver 

 

 
 

     Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej  Fábián, doterajší starosta obce.  
 
     Úvodom pozdravil a srdečne privítal  všetkých prítomných. Na ustanovujúcom 
zasadnutí sú prítomní všetci zvolení poslanci, novozvolený starosta Ondrej Lipták, 
kontrolórka obce a zapisovateľka. Predsedníčka MVK a OVK sa ospravedlnila , že sa 
nemôže zúčastniť rokovania, je prítomná zapisovateľka MVK a OVK. 
     Pozvánky na dnešné ustanovujúce rokovanie obdŕžali všetci zvolení poslanci 
včas.  Pozvánky boli zaslané  znovuzvoleným poslancom aj novozvoleným 
poslancom a predsedníčke miestnej a okrskovej volebnej komisie Kataríne Bacsovej  
v listovej forme.  



      Zapisovateľkou zápisnice bola určená  p. Erika Drenková, pracovníčka obecného 
úradu. 
 
      Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Jaroslav Barkai a Ladislav Szendi 
ml.   

 
       V treťom programovom bode ustanovujúceho zasadnutia doterajší starosta obce 
Ondrej Fábián vyhodnotil predchádzajúce volebné obdobie. Spomenul problémy 
a ich riešenia okolo rekonštrukcie obecného úradu, knižnice a PZ, prebiehajúci súd 
s p. Gembickým, vyhodnotil zasadnutia obecného zastupiteľstva a účasť poslancov 
v roku 2014 na zasadnutiach OZ, poslanci dostali odmeny za rok 2013 za účasť na 
zasadnutiach a akciách organizovaných obcou, hovoril o uskutočnenej fyzickej 
inventúre, odovzdal stav na finančných účtoch, stav pokladne, stav na úverových 
účtoch, neuhradené faktúry stav. firme J. P. STAV k 15.12.2014. 
  
     V štvrtom programovom bode informoval poslancov, že 28. novembra 2014 sa 
uskutočnil audit za rok 2013. Audit uskutočnila firma Gemeraudit za 408 € za 
prítomnosti inžiniera Burkovského a inžinierky Leškovej.  P. starosta predložil 
správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu za rok 2013.  
Prítomní poslanci brali na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2013. 
 
     V piatom programovom bode kontrolórka obce Ing. Vámosová predložila 
obecnému zastupiteľstvu Záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za 
obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014, ktorú vykonala na základe Plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2014.  
 
     V šiestom programovom bode Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do 
obecného zastupiteľstva zapisovateľka miestnej a okrskovej volebnej komisie Erika 
Drenková oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 
dňa 15.11.2014 . V našej obci sme volili jedného starostu a 5 poslancov do OZ.  
V našej obci zo 406 oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov sa volieb 
zúčastnilo 265 oprávnených voličov. Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu bolo 261.  
Ondrej Lipták získal 209 hlasov a stal sa starostom obce na volebné obdobie 2014 - 
2018.  Kandidát na starostu Richard Szendi získal 52 hlasov. 4 hlasovacie lístky pre 
voľby starostu boli neplatné.  
6 hlasovacích lístkov pre voľby poslancov do OZ bolo neplatných. Za poslancov OZ 
boli zvolení 5 poslanci, ktorí získali najviac hlasov.  
Ján Hamelli získal 169 hlasov, Beáta Parditková získala 148 hlasov, Jaroslav Barkai 
získal 142 hlasov, Ida Pasičáková získala 141 hlasov a Ladislav Szendi ml. získal 141 
hlasov.  
Kandidáti na post poslancov OZ, ktorí sa nedostali do OZ: 
Tibor Imre získal 135 hlasov, Mária Žemličková získala 86 hlasov, Stanislav Drenko 
Bc. získal 84 hlasov, Richard Szendi získal 83 hlasov.  
Účasť v našej obci na komunálnych voľbách bola  65,27 % - ná. 
 



     V siedmom programovom bode Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva zapisovateľka 
miestnej a okrskovej volebnej komisie Erika Drenková slávnostne odovzdala 
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce Ondrejovi Liptákovi, 
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  Jánovi Hamellimu, Jaroslavovi 
Barkaimu, Beáte Parditkovej, Ide Pasičákovej a Ladislavovi Szendimu ml.   
 
     V ôsmom programovom bode Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
Ondrej Lipták novozvolený starosta obce oficiálne prečítal, zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce a potvrdil ho svojim podpisom.  
 
      V deviatom programovom bode Zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva novozvolený starosta obce oficiálne prečítal sľub poslancov 
OZ a novozvolený poslanci OZ zložili sľub poslancov OZ a potvrdili ho svojimi 
podpismi. 
 
     V desiatom programovom bode Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ondrej 
Lipták, novozvolený starosta obce vo svojom prejave poďakoval poslancom za 
podporu, hovoril, že má pred sebou veľkú výzvu a pomocou zastupiteľstva sa bude 
snažiť zvládať všetky úlohy, predsavzatia a volebné sľuby .  
P. starosta dúfa, že spolupráca s poslancami OZ bude dobrá a úspešná a budú 
spolupracovať v prospech obce a prijímať dobré rozhodnutia.  
Novozvolený starosta vyslovil poďakovanie doterajšiemu starostovi za podporu 
a poďakoval sa mu za doterajšiu prácu, ktorú vykonával počas šiestich volebných 
období v prospech obce.    
 
     V jedenástom programovom bode Schválenie programu ustanovujúceho 
zasadnutia OZ po prečítaní rokovacích bodov novozvoleným starostom obce všetci 
prítomní poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ 
a začalo sa rokovanie podľa určených rokovacích bodov.  
K programu rokovania mali poslanci doplňujúci bod:  ako 20. bod  Schválenie Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015. 
 
     V dvanástom programovom bode Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo poverilo poslankyňu Idu Pasičákovú. 
 
      V trinástom programovom bode Schválenie komisie nezlučiteľnosti niektorých 
funkcií, zamestnaní a činnosti prítomní poslanci zriaďujú komisiu pre nezlučiteľnosť 
funkcií, zamestnaní a činností, volia za členov všetkých poslancov OZ a predsedom 
volia poslankyňu Beátu Parditkovú.  
 
     V štrnástom programovom bode Voľba zástupcu starostu obce novozvolený 
starosta obce Ondrej Lipták poveril za zástupcu starostu obce p. poslanca Jána 
Hamelliho, ktorý získal najviac hlasov pri voľbe poslancov OZ.  



 
 
      V pätnástom programovom bode Zriadenie obecnej rady a jej člnov p. starosta 
navrhol, aby obecná rada nebola zriadená a prítomní poslanci jednohlasne schválili 
nezriadenie Obecnej rady.  
 
     V šestnástom programovom bode Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce,  
voľba ich predsedov p. starosta navrhuje zriadiť inventarizačnú komisiu a navrhuje, 
aby všetci poslanci boli členom komisie.  
Prítomní piati poslanci jednohlasne schválili zriadenie inventarizačnej komisie, 
ktorého predsedom bude Ján Hamelli, a členmi budú ostatní poslanci Jaroslav 
Barkai, Beáta Parditková, Ida Pasičáková a Ladislav Szendi ml. 
 
     
      V sedemnástom programovom bode Určenie platu starostu obce prítomní 
poslanci určili plat starostu obce na rok 2015. P. starosta žiada len základný plat 
podľa zákona NR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov do 500 obyvateľov  
Základný plat starostu sa skladá z priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve za posledný rok, ktorý sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov 
v obci /t. j. do 500 obyvateľov vo výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok/. Takto 
dostaneme základný zákonom stanovený plat starostu obce. 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili základný zákonom stanovený plat starostu 
obce. 
 
      V osemnástom programovom bode  Schválenie VZN obce Kružná o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2015 prítomní poslanci jednohlasne schválili, že poplatky ostávajú na úrovni r. 
2014, čiže k žiadnemu zvyšovaniu dane nepristupujú.  
 
      V devätnástom programovom bode Schválenie osôb na podpisové vzory pre styk 
s bankami p. starosta navrhol, aby na nasledujúce volebné obdobie zástupca starostu 
Ján Hamelli a poslanec Ladislav Szendi ml. boli poverené osoby pre styk s bankami.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili podpisový vzor obce pre styk s bankami - 
osoby oprávnené podpisovať .   
 
     V dvadsiatom doplňujúcom programovom bode Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 kontrolórka predložila obecnému 
zastupiteľstvu v zmysle zákona Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 
polrok 2015.  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2015.  
 
     V bode Rôzne poslanci rokovali o organizovaní Privítania nového roka 2015 pri 
vianočnom stromčeku na dvore miestnej materskej škôlke a ohňostroja na verejnom 



priestranstve Pášt. Pri privítaní nového roka poslanci navrhujú starostovi obce 
predniesť novoročný prejav. Navrhujú nakúpiť 4 kartóny šampanského 
k novoročnému prípitku a ohňostroj cca za 100 €.  
 Poslanci navrhujú organizovať silvestrovskú zábavu v miestnosti Klubu mladých 
pre uzavretú spoločnosť.  
 
     Ďalej p. starosta navrhuje raz mesačne v utorok uskutočniť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.   
 
     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: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 


