
 

P O Z V Á N K A 
 
 

POZÝVAM  VÁS  NA  ZASADNUTIE  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 
 

KTORÉ   SA USKUTOČNÍ  DŇA 
 

 

19. mája  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 ponuky na vypracovanie PHSR  
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2014  
8. Schválenie Záverečného účtu Obce Kružná za rok 2014   
9. Schválenie Organizačného poriadku obce Kružná 
10. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2015  
11. Organizovanie Dňa detí dňa 30.5.2015 
12. Vyhodnotenie Vatry 2015 zo dňa 7.5.2015  
13. Rôzne  
14. Záver 

 
 

 
 
 
 



Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  19. mája  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 ponuky na vypracovanie PHSR  
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2014  
8. Schválenie Záverečného účtu Obce Kružná za rok 2014   
9. Schválenie Organizačného poriadku obce Kružná 
10. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2015  
11. Organizovanie Dňa detí dňa 30.5.2015 
12. Vyhodnotenie Vatry 2015 zo dňa 7.5.2015  
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 p. starosta mal doplňujúci bod ako 11. bod Schválenie 
žiadosti o rekonštrukciu komunikácií v intraviláne obce Kružná v správe VÚC.  
  
      P. starosta  prečítal celý program rokovania. Celý program zasadnutia prítomní 
poslanci jednohlasne schválili aj s doplňujúcim programovým bodom a začalo sa 
rokovanie podľa určených rokovacích bodov. 
      Zapisovateľkou zápisnice bola určená  p. Erika Drenková, pracovníčka obecného 
úradu. 
 
      Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci p. Jaroslav Barkai a p. Ladislav 
Szendi ml. 



      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 ponuky na vypracovanie PHSR  
p. starosta oznámil poslancom, že obec dostala ponuku od Regionálnej rozvojovej 
agentúry /RRA/ Rožňava od p. Boldiša, v ktorej ponúka vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kružná za 450 €.  
Ponuku na vypracovanie odôvodnil dôvodovou správou: Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja /PHSR/ obce Kružná je základným a kľúčovým 
dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie 
a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 
subjektov. Na území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami 
a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov 
s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je výsledkom strategického 
plánovania.  
PHSR rozvoja obce je spracovaný ako nový plánovací dokument obce, ktorý je 
a bude nevyhnutnou prílohou pri žiadostiach obce o čerpanie finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov štrukturálnych 
fondov EÚ v programovacom období 2014 – 2020.  
1.1.2015 nadobúda účinnosť nový zákon NR SR č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, z ktorého 
vyplývajú zmeny pre podporu regionálneho rozvoja podľa Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Základnou zmenou je zmena 
PHSR podľa novej metodiky a tieto plánovacie dokumenty dať do súladu 
s požiadavkami zákona do 31.12.2015. 
Spracovanie predmetného materiálu obec zadá externému spracovateľovi 
Regionálnej rozvojovej agentúry /RRA / v Rožňave zastúpenú p. Boldišom 
a v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu, poslancami OZ, podnikateľskými 
subjektami a miestnymi aktérmi, ktorí sa budú chcieť zapojiť do koncipovania tohto 
strategického dokumentu obce. Bude sa postupne prejednávať vo všetkých 
komisiách OZ a následne bude predmetom schvaľovacieho procesu v OZ.   
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili ponuku na vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ obce Kružná, ktorý bude spracované 
podľa Zákona NR SR č. 309/2014 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Prípravou a spracovaním poverujú 
Regionálnu rozvojovú agentúru v Rožňave podľa ponuky z 15.4.2015 vypracovanej 
podľa odporúčanej metodiky do 31.12.2015. 
 
     V siedmom programovom bode Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
Záverečného účtu za rok 2014  kontrolórka obce predložila Stanovisko v zmysle § 18 
ods. 1 písm. c./ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. k návrhu 
Záverečného účtu obce Kružná za rok 2014. Výsledok hospodárenia obce je zisk, 
rozpočet skončil s prebytkom. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 



Záverečný účet Obce Kružná za rok 2014 s výrokom „ celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“. 
     Prítomní poslanci brali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu za rok 2014. 
 
     V ôsmom programovom bode Schválenie Záverečného účtu Obce Kružná za rok 
2014. 
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Záverečný účet obce Kružná za rok 2014 
s výrokom „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 
     V deviatom programovom bode Schválenie Organizačného poriadku obce Kružná 
p. starosta konštatoval, že Organizačný poriadok obce Kružná je základnou právnou 
normou obce Kružná . Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia 
obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto organizačným 
poriadkom. Zruší sa Organizačný poriadok obce Kružná schválený dňa 17.2.2003.         
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Organizačný poriadok obce Kružná.  
 
     V desiatom programovom bode Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok  2015 kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2015.  
 
     V jedenástom doplňujúcom programovom bode Schválenie žiadosti 
o rekonštrukciu komunikácií v intraviláne obce Kružná v správe VÚC p. starosta 
oboznámil poslancom, že nakoľko komunikácie sa nachádzajú v technicky 
nevyhovujúcom stave, obec plánuje požiadať Úrad Košického samosprávneho kraja 
o opravu komunikácií, ktoré sú v správe VÚC. Ďalšie úseky obecnej komunikácie 
obec plánuje dať do patričného technického stavu. 
P. poslanec Ladislav Szendi ml. navrhuje fotodokumentáciou dokladovať veľmi zlý 
technický stav komunikácie.   
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Žiadosť o rekonštrukciu komunikácií 
v intraviláne obce Kružná a ukladajú starostovi obce urýchlene riešiť nevyhovujúci 
stav komunikácií v správe VÚC Košice.  
    
     V dvanástom programovom bode Organizovanie Dňa detí dňa 30.5.2015 poslanci 
rokovali o organizovaní Dňa deti. Deň detí podľa plánu činnosti bude dňa 30.5.2015 
so začiatkom o 13.00 hodine na futbalovom ihrisku. Za prítomnosti učiteliek MŠ pre 
deti budú pripravené rôzne súťažné disciplíny za ktoré budú odmenené 
sladkosťami. V spolupráci s miestnou organizáciou Csemadoku bude pre deti aj 
zábavný program s názvom „Vagabanda“.  
     Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Dňa detí. 
 
 
 
 



     V trinástom programovom bode Vyhodnotenie Vatry 2015 zo dňa 7.5.2015  
p. starosta vyhodnotil organizovanie Vatry 2015, ktorý sa uskutočnil dňa 7. mája na 
futbalovom ihrisku. Hudobnej skupine Labyrint bola vyplatená suma 350 €.  
Akcia sa vydarila a bola úspešná.  
     Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie Vatry 2015. 
 
     V bode Rôzne p. starosta oznámil poslancom, že od 1. júna do 30. novembra 2015 
aktivačnú činnosť v našej obci bude vykonávať 10 uchádzačov o zamestnanie.   
Na projekt obec – občan budú prijatí ďalší 5 uchádzači o zamestnanie.  
Budú vykonávať nasledovné práce: údržba verejných priestranstiev, kosenie verejnej 
zelene, čistenie rygolov, potokov, jarkov od nánosov, upratovanie obecných budov, 
údržbu cintorína a domu smútku, pranie športových úborov, rozvoz obedov pre 
dôchodcov a ďalšie pomocné práce podľa potreby.   
 
      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: 
 
 
 


