
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa  13. decembra  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 VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 
7. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kružná 
8. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 11.12.2016   
9. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve Pášt 
10. Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2017 
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
12. Rôzne  
13. Záver 

      
     Zasadnutie OZ otvoril p. Ondrej  Lipták, starosta obce.  
     P. starosta úvodom pozdravil a srdečne privítal všetkých prítomných.  
     Na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ, kontrolórka obce a zapisovateľka.  
     Pozvánky na dnešné zasadnutie obdŕžali všetci poslanci včas.  
     Pozvánky boli zaslané  v listovej forme.  
     K programu rokovania mal p. starosta doplňujúci bod: ako 12. programový bod    
Schválenie platu starostu obce. 
     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. 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 VZN obce Kružná o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 
p. starosta predložil na schválenie návrh VZN obce Kružná o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili, že poplatky ostávajú na úrovni roku 2016, 
čiže k žiadnemu zvyšovaniu dane nepristupujú. 
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN obce Kružná o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.   
 
     V siedmom programovom bode  Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružná poslanci rokovali 
o schválení VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Kružná.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobným stavebnými odpadmi na území obce Kružná.   
 
     V ôsmom programovom bode Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 11.12.2016  
p. starosta vyhodnotil podujatie zorganizované pre deti z našej obce.  
     P. starosta oznámil poslancom, že na Deň Mikuláša boli nakúpené balíčky so 
sladkosťami pre 60 detí z našej obce, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov.  
Výdavky na Deň Mikuláša činili 228,95 €. 
Deň Mikuláša sa uskutočnil pri vyzdobenom vianočnom stromčeku na verejnom 
priestranstve Pášt. Na akcií boli prítomní všetci poslanci.  
Prítomní poslanci brali na vedomie vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 11.12.2016.  
 
     V deviatom programovom bode Privítanie Nového roka na verejnom 
priestranstve Pášt poslanci podľa plánu kultúrno – spoločenskej činnosti organizujú 
akciu pri vianočnom stromčeku na verejnom priestranstve Pášt.  
P. starosta už nakúpil šampanské aj petardy k ohňostroju.  
Privítanie Nového roka 2017 sa začne ohňostrojom, prípitkom a novoročným 
prejavom p. starostu, tak ako minulý rok. 
Prítomní poslanci brali na vedomie organizovanie Privítania Nového roka 2017. 
 
     V desiatom programovom bode Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti 
obce na rok 2017 poslanci rokovali o pláne kultúrno-spoločenskej činnosti obce 
Kružná na rok 2017.  
P. starosta navrhuje plán kultúrno-spoločenskej činnosti nasledovne: 
 
dňa   1. 1. 2017 – Privítanie Nového roka s prípitkom a ohňostrojom 
dňa  13. 1. 2017 – Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva  
dňa  25.2.2017 –  Tradičná zabíjačka  
dňa  19.3.2017 –  Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe 
dňa   8.4.2017 – Obecná brigáda  
dňa   6.5.2017 – Vatra 2017 
dňa   3.6.2017 – Deň detí  
dňa 15.7.2017 – Deň obce k výročiu 690. založenia našej obce 



dňa 26.7.2017 – Výlet pre dôchodcov 
dňa 26.8.2017 – Výstup na Plešiveckú planinu 
dňa 14.10.2017 – Deň dôchodcov 
dňa 28.10.2017 – Vyrezávanie tekvíc 
dňa 9.12.2017 - Deň Mikuláša 
 
      Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na 
rok 2017.  
 
     V jedenástom programovom bode Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok  2017 kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.  
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2017.  
 
     V dvanástom doplňujúcom bode Schválenie platu starostu obce poslanci rokovali 
o plate starostu obce.  
Na základe návrhu p. zástupcu starostu Jána Hamelliho poslanci navrhujú  
p. starostovi k základnému platu mesačne odmenu vo výške 50 % z hrubého príjmu 
na rok 2017.  
Poslanci sú veľmi spokojní s prácou starostu obce a kladne sa vyjadrili k jeho práci 
vykonanej za celý rok. Pod vedením p. starostu aj v roku 2016 naša obec sa ďalej 
skrášľovala, bola vybudovaná nová autobusová zastávka, kde p. starosta osobne 
vykonával stavebné práce pomocou aktivačných pracovníkov, vyrábal vianočné 
osvetlenia pre našu obec... 
Poslanci schvaľujú pre p. starostu obce mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške 
500 € v hrubom.  
Poslanci schvaľujú pre kontrolórku obce mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške 
100 € v hrubom. 
Poslanci schvaľujú pre účtovníčku obce mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške  
300 € v hrubom. 
Poslanci schvaľujú pre riaditeľku MŠ mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške  
100 € v hrubom. 
Poslanci schvaľujú pre učiteľku MŠ mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške  
100 € v hrubom. 
Poslanci schvaľujú pre koordinátorku AČ mimoriadnu vianočnú odmenu vo výške 
100 € v hrubom. 
 
     Prítomní poslanci jednohlasne schválili pre starostu obce Ondreja Liptáka odmenu 
mesačne vo výške 50 % z hrubého príjmu na rok 2017. 
 
     V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že rozpočtovým opatrením boli 
vykonané posuny v rozpočte. Tieto rozpočtové opatrenia boli podpísané starostom 
obce. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 obsahuje posun rozpočtových prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové 
výdavky: z položky údržba MŠ boli posunuté na stravovanie detí MŠ vo výške 500 €.  



     P. starosta aj poslanci OZ poznamenali, že od septembra 2017 bude zavedený 
poplatok za školné za každé dieťa navštevujúce našu MŠ. 
 
     Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 obsahuje posun rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky: 
z položky výpočtová technika boli posunuté na interiérové vybavenie vo výške 700 €.  
P. starosta informoval poslancov, že do kultúrneho domu boli nakúpené stoličky 
v počte 50 ks za 1 000 € a preto bolo nutné posunúť financie na položku interiérové 
vybavenie.  
 
     V bode Rôzne p. starosta informoval poslancov, že v rámci kultúry národnostných 
menšín je vypísaná výzva na rok 2017. Obec môže požiadať na podporu kultúry určitú 
finančnú pomoc, ktorá by sa zišla pri zorganizovaní Dňa obce pri príležitosti 690. 
založenia obce.  
 
     V bode Rôzne p. Ján Hamelli, zástupca starostu mal pripomienku, že p. Szilárd 
Denčo Hristov sa mu sťažoval na suseda p. Róberta Imreho. Strom vo vlastníctve 
Róberta Imreho, č. d. 125 je blízko pri streche rodinného domu vo vlastníctve  
p. Szilárda Denča Hristova, č. d. 124 a pri silnom vetre poškodzuje jeho komín na 
rodinnom dome.    
Poslanci navrhujú, aby p. Szilárd Denčo Hristov podal sťažnosť písomne na obecný 
úrad, aby sa sťažnosť dala postúpiť kompetentným orgánom na posúdenie napr. 
Stavebnému úradu do Rožňavy.  
 
     V bode Rôzne p. Ján Hamelli, zástupca starostu mal návrh, že v rámci obecnej 
brigády by sa mohli vykonať práce na verejnom priestranstve Pášt. Terén by sa dal 
vyrovnať, dali by sa osadiť obrubníky, tuje, lavičky a vybudovať menšie ihrisko. 
 
     Na zasadnutí poslanci OZ a zástupca starostu obce prevzali odmenu za účasť na 
zasadnutiach OZ a na akciách organizovaných obcou v roku 2016.  
 
 
     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: 

 
 


