
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  14. júla  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 návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty 

a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene 
7. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kružná 

o ochrane verejného poriadku  
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015  
9. Úprava rozpočtu – posuny v rozpočte 
10. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 29.8.2015 
11. Rôzne  
12. Záver 

 
 

 

     Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej  Lipták, starosta obce.  
 
     Úvodom pozdravil a srdečne privítal  všetkých prítomných. Na zasadnutí je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, kontrolórka obce a zapisovateľka.  
Chýba p. poslanec Jaroslav Barkai.  
     Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas.  Pozvánky boli 
zaslané  v listovej forme.  
 
      K programu rokovania p. starosta ani poslanci nemali 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 určení poslanci p. Ján Hamelli 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 návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene 
poslanci rokovali o návrhu VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe 
verejnej zelene.  
P. poslanec Ján Hamelli navrhuje vzor povolenia na používanie verejného 
priestranstva pred domom pre tých, ktorý majú pred svojim domom na verejnom 
priestranstve vlastné drevo, piesok, nákladné auto atď.  
P. poslanec Ladislav Szendi ml. navrhuje pre autobus určiť a vytvoriť parkovacie 
miesto, aby neparkoval autobus raz na jednom mieste, inokedy zase na inom mieste.  
P. starosta navrhuje vytvoriť pre autobus miesto na križovatke pri časti obce 
Patócsko vedľa rodinného domu č.148.  
P. starosta navrhuje umiestniť smetné koše na verejné priestranstvá na udržiavanie 
čistoty.   
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene. 
 
     V siedmom programovom bode Schválenie návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kružná o ochrane verejného poriadku prítomní poslanci rokovali 
o návrhu VZN o ochrane verejného poriadku.   
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Kružná o ochrane verejného poriadku.  
 
     V ôsmom programovom bode Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za I. polrok 2015 kontrolórka Ing. Ildikó Vámosová podala správu o činnosti za 
I. polrok 2015, ktorú vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. polrok 
2015, ktorý bol schválený uznesením OZ č. 8 zo dňa 15.12.2014. 
Prítomní poslanci brali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za I. polrok 2015.   
 
     V deviatom programovom bode Úprava rozpočtu – posuny v rozpočte prítomní 
poslanci rokovali o úprave rozpočtu.  
Od 1.4.2015 do 30.9.2015 obec zamestnáva troch nezamestnaných na projekt ÚPSVaR 
§ 54.  
Pri zostavení rozpočtu s týmito financiami obec nepočítala. ÚPSVaR na 6 mesiacov 
pre troch UoZ na základe vyúčtovania preplatí príspevok vo výške 9 250 €.  
Tieto príjmy budú v upravenom rozpočte zadané do príjmovej časti a takisto aj do 
výdavkovej časti. Výdavky tvoria mzdy a odvody pre troch pomocných robotníkov. 
Na ďalšiu aktivačnú činnosť, ktorá bude trvať od 1.6. 2015 do 30.11.2015 obec 
dostane zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške 4 430 €. Pri zostavení rozpočtu bolo 
počítané len s aktivačnou činnosťou, ktorá trvala do konca mája 2015. Ako v 



príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti treba zvýšiť rozpočet o sumu 4 500 €. 
Výdavky zahŕňajú mzdy a odvody pre koordinátorku, výdavky za nákup 
pracovných odevov, obuvi, pracovného náradia, farby.  
Ďalšie posuny budú vykonané na základe rozpočtového opatrenia starostu obce 
podľa potreby. 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu a posuny v rozpočte.  
 
     V desiatom programovom bode Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu  
poslanci rokovali o organizovaní Výstupu na Plešiveckú planinu. Výstup na 
Plešiveckú planinu sa uskutoční dňa 29. augusta 2015. Zraz účastníkov výstupu bude 
ráno o 8.00 hodine pred obecným úradom. Spoločný odchod bude pešo na 
Plešiveckú planinu a budú zastávky na občerstvenie počas túry na Plešiveckú 
planinu. Poslanci uvaria guľáš, poslankyne Parditková a Pasičáková nakúpia mäso, 
chlieb a potrebné suroviny. Na planine bude zabezpečený aj bufet. Každý účastník 
výstupu bude pohostený guľášom po výstupe cca okolo obeda.  
     Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu.  
 
     V bode Rôzne p. poslanec Ladislav Szendi ml. hovoril poslancom, že 1. augusta 
bude súťaž vo varení guľáša, ktorý organizuje p. Ladislav Benö.  
Poslanci sa zúčastnia ako súťažiaci v súťaži vo varení guľáša.  
  
    Ďalej p. starosta konštatoval ohľadom odpredaja spoločného vodovodu 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že Obec Rakovnica preposlala odpoveď 
k návrhu kúpnej zmluvy z VVS. Obce Rakovnica, Rudná, Rožňavské Bystré, Brzotín 
a Kružná navrhujú kúpnu cenu 65 000 € za odpredaj spoločného vodovodu. VVS 
v odpovedi argumentuje, že v súčasnosti nedisponuje finančnými prostriedkami, čiže 
neodkúpia predmetný spoločný vodovod, možno v budúcnosti prehodnotia 
odkúpenie.  
 
     Ďalej p. starosta oboznámil poslancom, že projekt Kamerový systém v obci je v 
štádiu verejného obstarávania. Obec Kružná oslovila v prieskume trhu 3 uchádzačov 
o predloženie ponuky na vypracovanie projektu Kamerový systém v obci Kružná.  
Kamery by boli na ochranu majetku a obyvateľov namontované pred Klubom 
mladých zameraný na verejné priestranstvo Pášt, pred obecným úradom, pred 
Domom smútku a pred cintorínom, pred kultúrnym domom a futbalovým ihriskom. 
Celý projekt bude financovaný z prostriedkov EÚ vo výške 19 999,00 €. Ponuky od 
uchádzačov verejného obstarávania by mali byť doručené do 23.7.2015. 
 
     Ďalej p. starosta hovoril poslancom, že miestna materská škôlka bude  v priebehu 
leta vymaľovaná, aj interiér aj vonkajšia fasáda budovy MŠ, okná budú vymenené na 
chodbe a v triede na plastové, chodník bude vydláždený zámkovou dlažbou. Tieto 
práce vykonajú robotníci prijatý na projekt § 54 a nezamestnaný vykonávajúci 
aktivačnú činnosť v obci. Momentálne už sú vymaľované kuchyňa a jedáleň, sú 
nasadené obrubníky na chodník a pracovníci vyrábajú zámkovú dlažbu.  
    



     P. poslanec Ladislav Szendi ml. navrhuje na začiatku obce pred kultúrnym 
domom a futbalovým ihriskom vyrúbať topole, nakoľko sú hrozbou na zdravie 
a majetok.  
     P. starosta oboznámil poslancov, že Obec Kružná požiadala o vydanie súhlasu na 
výrub 12 ks topoľov osikových pri futbalovom ihrisku. Stromy sú preschnuté, padajú 
suché konáre, je hrozba vývratu,  ohrozujú zdravie aj majetok. Nakoľko sú na území 
I. stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny bolo treba požiadať 
o vydanie súhlasu na výrub drevín, začať správne konanie, zverejniť oznámenie 
a verejnú vyhlášku na webovej stránke a na úradnej tabuli. Predpokladaný termín 
realizácie výrubu bude v období od 1.10.2015 do 31.3.2016. Následne po výrube bude 
náhradná výsadba stromov v intraviláne obce na verejnom priestranstve Pášt.   
 
    
 
      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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


