
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  17. mája  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 Registratúrneho poriadku Obecného úradu v Kružnej  
7. Schválenie PHSR 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k návrhu Záverečného účtu 

a rozpočtového hospodárenia za rok 2015  
9. Schválenie Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
10. Záznam z finančnej kontroly na mieste - pokladne za obdobie od 1.1.2016 

do 31.3.2016 
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na II. polrok 

2016 
12. Organizovanie Dňa detí 
13. Organizovanie Výletu pre dôchodcov 
14. Rôzne  
15. 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.  
     P. poslanec Ján Hamelli sa z dôvodu zaneprázdnenosti ospravedlnil a nezúčastňuje 
sa zasadnutia OZ.  
     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. Beáta Parditková  a p. Ida 
Pasičáková.    



     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 Registratúrneho poriadku Obecného 
úradu v Kružnej p. Erika Drenková informovala poslancov, že vypracovala 
Registratúrny poriadok Obecného úradu v Kružnej v súlade s novou vyhláškou  
č. 410/2005 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci 
a o tvorbe spisu a na základe vzoru, ktorý bol poskytnutý Ministerstvom vnútra SR. 
Obec Kružná predložila na schválenie MV SR, Štátnemu archívu v Košiciach, 
pracovisko Archív v Rožňave vypracovaný návrh Registratúrneho poriadku 
Obecného úradu v Kružnej. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Košiciach 
posúdil uvedený návrh Registratúrneho poriadku a schválil jeho zavedenie do praxe 
Obecnému úradu v Kružnej od 1.7.2016.  
Tým sa zrušuje rozhodnutie starostu obce zo dňa 14.5.2004, ktorým sa vydal 
Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Kružnej, podľa 
ktorého Obecný úrad doteraz postupoval pri správe registratúry. 
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Registratúrny poriadok Obecného úradu 
v Kružnej s účinnosťou od 1.7.2016.  
 
      V siedmom programovom bode Schválenie PHSR p. starosta informoval 
poslancov, že bol vypracovaný spoločný Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Čremošná pre roky 2016-2022.  
PHSR vypracovala košická firma Karpatský rozvojový inštitút spoločne pre 13 obcí 
okresu Rožňava. Mikroregión Čremošná združuje obce: Bôrka, Brzotín, Čučma, 
Drnava, Jovice, Kováčova, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, 
Kružná, Lipovník, Lúčka, Pača a Silická Jablonica.  Takto vypracovaný spoločný 
rozvojový dokument bude slúžiť pre vytýčenie spoločného smerovania rozvoja 
mikroregiónu, ako aj podklad pre rozvojové aktivity jednotlivých obcí pri podávaní 
projektoch.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili PHSR Obce Kružná. 
 
      V ôsmom programovom bode Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná 
k návrhu Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2015 kontrolórka 
obce Ing. Ildikó Vámosová 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 2015. V zmysle §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh Záverečného účtu 
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čiže dňa 2.5.2016 bol 
vyvesený na úradnú tabulu obce a na webovú stránku obce.  
Výsledok hospodárenia obce je zisk, rozpočet skončil s prebytkom. Takýto účtovný 
výsledok je v súlade s povinnosťou obce zveľaďovať svoj majetok. V zmysle § 16 
ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča obecnému 
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet Obce Kružná za rok 2015 s výrokom  
„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 



     Prítomní poslanci brali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu za rok 2015. 
 
     V deviatom programovom bode Schválenie Záverečného účtu Obce Kružná 
a rozpočtového hospodárenia za rok 2015 poslanci rokovali o záverečnom účte 
a rozpočtového hospodárenia za rok 2015. 
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Záverečný účet obce Kružná a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2015  s výrokom „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad“. 
 
     V desiatom programovom bode Záznam z finančnej kontroly na mieste – pokladne 
za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová predložila 
obecnému zastupiteľstvu Záznam z finančnej kontroly na mieste, ktorú vykonala na 
základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.  
Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania Zásad obehu účtovných dokladov, 
vedenie pokladnice, kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov. 
Základná finančná kontrola pokladničných dokladov je vedená v súlade so zákonom 
č. 357/2015 Z. z.  
Príjmy za sledované obdobie boli hlavne úhrady dane z nehnuteľností, za psa, za 
odvoz komunálneho odpadu a za správne poplatky.  
Výdavky za sledované obdobie boli napr.: výplaty miezd zamestnancom, cestovné 
a poštovné výdavky, výdavky za interiérové vybavenie, nákup všeobecného 
materiálu, čistiacich prostriedkov pre FK, dotácia pre FK, nákup pohonných hmôt, 
výdavky na údržbu budov a ciest, výdavky na školenie, výdavky na slávnostné 
zasadnutie OZ, výdavky na propagáciu obce a výdavky na obecnú zabíjačku. 
     Prítomní poslanci brali na vedomie Záznam z finančnej kontroly na mieste – 
pokladne za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016. 
 
     V jedenástom programovom bode Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Kružná na II. polrok 2016 kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová predložila 
poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2016.  
 
     V dvanástom programovom bode Organizovanie Dňa detí poslanci rokovali 
o organizovaní Dňa detí. Deň detí sa uskutoční 4. júna 2016 v sobotu na futbalovom 
ihrisku pri kultúrnom dome. P. starosta navrhuje pre deti zaobstarať zábavný 
program ako napr. bábkové divadlo, zábavné predstavenie pre deti, tetovanie, 
maľovanie tvárí atď. Za prítomnosti učiteliek MŠ pre deti budú pripravené rôzne 
súťažné disciplíny, za ktoré budú odmenené sladkosťami.  
     Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Dňa detí. 
 
     V trinástom  programovom bode Organizovanie Výletu pre dôchodcov poslanci 
rokovali o organizovaní výletu pre dôchodcov, ktorý by sa uskutočnil 20. júla 2016 do 
termálneho kúpaliska Bogács do Maďarskej republiky.  
 



     V bode Rôzne p. starosta vyhodnotil organizovanie Vatry 2016, ktorá sa uskutočnila 
dňa 6. mája 2016 v piatok. Vatra bola zapálená o pol deviatej hodine na futbalovom 
ihrisku. Podujatie bolo úspešné. 
 
     V bode Rôzne p. poslanec Ladislav Szendi mal pripomienku ohľadom autobusovej 
zastávky a verejného priestranstva Pášt. P. starosta informoval poslancov, že výstavbu 
autobusovej zastávky plánuje podľa možností ešte tento rok. Ohľadom verejného 
priestranstva Pášt p. starosta konštatoval, že je v štádiu architektonického riešenia. 
V pláne je úprava terénu, osadenie lavičiek, chodníkov, obrubníkov  a vysadenie 
okrasnej zelene.   
 
      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: 
 
 
 
 
 
 
 
 


