
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  22. marca  2016 

 
 
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 rozpočtu obce na roky 2016 -2018 
7. Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná 

za rok 2015 
8. Prerokovanie Smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly 

v pôsobnosti Obce Kružná 
9. Organizovanie obecnej brigády 
10. Žiadosť o dotáciu od FK APEX KRUŽNÁ 
11. Rôzne  
12. 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 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 rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
prítomní poslanci prerokovali rozpočet obce na roky 2016 – 2018.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili rozpočet obce na roky 2016 – 2018.  
 
      V siedmom programovom bode Záznam z následnej finančnej kontroly 
poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2015 kontrolórka obce predložila 
obecnému zastupiteľstvu Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií 
obcou Kružná za rok 2015, ktorú vykonala v súlade s plánom kontrolnej činnosti 
schváleného uznesením č. 40 zo dňa 15.12.2015.  Obec Kružná v roku 2015 poskytla 
dotáciu v súlade s rozpočtom obce pre Futbalový klub APEX Kružná vo výške 1600 €. 
FK APEX Kružná poskytnutú dotáciu vo výške 1600 € použili na zaplatenie poplatkov 
pre Slovenský futbalový zväz, na nákup vápna, lôpt, trávnej zmesi a na nákup 
pohonných hmôt.     
Prítomní poslanci brali na vedomie Záznam z následnej finančnej kontroly 
poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2015.  
 
     V ôsmom programovom bode prerokovanie Smernice o postupe vykonávania 
finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Kružná kontrolórka obce vypracovala Smernicu 
o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Kružná. Touto 
Smernicou sa ruší Vnútorný predpis č. 2/2015 zo dňa 18.12.2014 o výkone finančnej 
kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a Smernica je účinná od 
1.1.2016. Smernica upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej 
kontroly, realizovanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov. Smernica podrobne upravuje pôsobnosť 
v oblasti finančnej kontroly v rámci obce. 
Prítomní poslanci brali na vedomie Smernicu o postupe vykonávania finančnej 
kontroly v pôsobnosti Obce Kružná.  
 
     V deviatom programovom bode Organizovanie obecnej brigády prítomní poslanci 
rokovali o organizovaní obecnej brigády. Obecná brigáda sa uskutoční dňa 23. apríla 
2016. V rámci obecnej brigády by sa mali vykonať nasledovné práce: natieranie 
vstupnej brány do cintorína, natieranie lavičiek na cintoríne, údržba cesty 
/odvodňovanie/pri cintoríne, pri časti obce Hustyák, pri časti obce Patócsko, údržba 
cesty v časti obce Káposztakert - vykopanie jarku vedľa cesty pri záhumienkach, jarné 
upratovanie a umývanie okien v budove obecného úradu. 
     Pre účastníkov brigády p. starosta zabezpečí občerstvenie a poslankyne Parditková 
a Pasičáková uvaria guľáš.  
 
     V desiatom programovom bode Žiadosť o dotáciu od FK APEX Kružná p. starosta 
informoval poslancov, že futbalový klub podal žiadosť na obecný úrad vo výške  
2 100 €. Prítomní poslanci prerokovali ich žiadosť. Poslanci ako podmienku určili, že 
futbalisti sa musia zúčastňovať obecných brigád a dotáciu musia vyúčtovať.  



   Prítomní poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre FK APEX Kružná vo výške 
 1 500 €.  
 
     V bode Rôzne nikto nemal pripomienku.  
 
      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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


