
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej 
 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Kružná zo dňa 13.9.2016 
 

        Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 
 

A. konštatovalo 
a. že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ a  zasadnutie OZ je  

uznášaniaschopné 
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka  
    obecného úradu 

b. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne p. Ida Pasičáková a  
p. Beáta Parditková   

     
B. schválilo 

a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
b. Vybudovanie siete UPC v našej obci vo verejnom záujme 
   

C. prerokovalo 
1. Vybudovanie siete UPC v našej obci vo verejnom záujme 
2. Vyhodnotenie Výletu do Bogácsa zo dňa 23. júla 2016 
3. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 27.8.2016 
4. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 15.10.2016 
5. Správu o vykonaní finančnej kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná  

k 30.6.2016 
6. Informácie o MŠ 
7. Informácie o družobnom styku s obcou Nagybarca dňa 24.9.2016 
8. Informácie o divadelnom predstavení dňa 25.9.2016  

 
D. bralo na vedomie 

1. Vyhodnotenie Výletu do Bogácsa zo dňa 23. júla 2016 
2. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 27.8.2016 
3. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 15.10.2016 
4. Správu o vykonaní finančnej kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná 

k 30.6.2016 
5. Informácie o MŠ 
6. Informácie o družobnom styku s obcou Nagybarca dňa 24.9.2016 
7. Informácie o divadelnom predstavení dňa 25.9.2016 

 
 
  
 
                                                                              Ondrej    L i p t á k 
                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 



 
 

50. Schválenie vybudovania siete UPC v našej obci vo verejnom záujme  
 
 

Uznesenie č. 50 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,   
konaného dňa 13.9.2016 v zasadačke Obecného úradu Kružná  

 
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej jednohlasne 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

vybudovanie siete UPC v našej obci vo verejnom záujme s prihliadnutím na 
požiadavky obce, t. j. osadiť stĺpy s priemerom 120 mm s možnosťou využitia stĺpov 

v obecnom záujme.   
 
 
 

Za uznesenie hlasovali: Ján Hamelli, Ladislav Szendi ml.,  
                                          Ida Pasičáková, Beáta Parditková, Jaroslav Barkai 
Proti uzneseniu hlasovali: –- 
Zdržali sa hlasovania: –- 
Neprítomný: –- 
Prítomní sú všetci poslanci OZ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Ondrej   L i p t á k 
                                                                                               starosta obce 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


