Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Kružná,
konaného dňa 13. júna 2017
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Ondrej Lipták, starosta obce
Poslanci :
Jaroslav Barkai, poslanec
Ladislav Szendi ml., poslanec
Beáta Parditková, poslankyňa
Ida Pasičáková, poslankyňa

Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Ján Hamelli, zástupca starostu
Ing. Ildikó Vámosová, kontrolórka obce
Erika Drenková, zapisovateľka, zam. obce

Verejnosť:

--

Program zasadnutia: /návrh/
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, návrhy
poslancov, schválenie programu rokovania
3. Informácia o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2017
5. Schválenie VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej
škole v Kružnej
6. Vyhodnotenie Dňa detí zo dňa 3.6.2017
7. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k 690. výročiu založenia našej
obce
8. Rôzne
9. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ondrej Lipták, starosta obce.
Starosta obce privítal všetkých prítomných.
Na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ.
Ján Hamelli, zástupca starostu sa ospravedlnil kvôli zaneprázdnenosti a nemôže sa
zúčastniť rokovania OZ.
Starosta obce Ondrej Lipták konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhy poslancov, schválenie programu rokovania

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Barkai, poslanec
Ladislav Szendi ml., poslanec

Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Erika Drenková
za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková,
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

počet
počet
počet
počet

0
0
0
0

(mená)
(mená)
(mená)
(mená)

Návrhy poslancov :
K programu rokovania nikto nemal doplňujúci bod.
Starosta obce prečítal celý program zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce.
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Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková,
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, návrhy
poslancov, schválenie programu rokovania
3. Informácia o plnení uznesení predchádzajúceho zasadnutia
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2017
5. Schválenie VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej
škole v Kružnej
6. Vyhodnotenie Dňa detí zo dňa 3.6.2017
7. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k výročiu 690. založenia našej
obce
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ
Predložil starosta obce a konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
boli podpísané starostom obce. Zápisnica bola podpísaná zapisovateľkou
a overovateľmi zápisnice.

Uznesenie č. 22/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
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Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2017

Uznesenie č. 23/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 5. Schválenie VZN č. 1/2017 o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kružnej

Uznesenie č. 24/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kružnej.
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kružnej od 1.9.2017 bude 7,00 € za jedno dieťa,
ktoré nemá trvalé bydlisko v obci Kružná.
Dieťa s trvalým pobytom v obci Kružná neplatí žiaden príspevok.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 6. Vyhodnotenie Dňa detí zo dňa 3.6.2017

Uznesenie č. 25/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
vyhodnotenie Dňa detí zo dňa 3. júna 2017.
Miestna samospráva organizovala na futbalovom ihrisku Deň detí v sobotu so
začiatkom o 14.30 hodine. Pod vedením učiteliek deti súťažili a dostali sladkú
odmenu. Každé dieťa bolo pohostené občerstvením.
Výdavky na Deň detí činili 226 €.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k výročiu
690. založenia našej obce

Uznesenie č. 26/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
kultúrny program na Deň obce dňa 15.7.2017 k výročiu 690. založenia obce Kružná.
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P. starosta navrhuje kultúrny program nasledovne:
O 12: 00 hodine

Slávnostné pohostenie na obecnom úrade

O 13 : 00 hodine

Slávnostná ekumenická bohoslužba v reformovanom
kostole

O 14 :00 hodine

Slávnostné kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
z príležitosti 690. výročia založenia našej obce podľa
prvej písomnej zmienky o našej obci z roku 1327

Od 15.30 do 18.00 hodiny

Kultúrny program

O 18.00 hodine

Vystúpenie hudobno – zábavnej skupiny

O 19.30 hodine

Vystúpenie mládežníckej hudobnej skupiny

Od 20.00 hodiny

Zábava až do rána.
Hudbu poskytne hudobná skupina Fortuna.
P. starosta navrhuje získať sponzorov na tombolu.

Obyvatelia obce Kružná, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci a zúčastnia sa Dňa
obce dostanú porciu guľášu, pivo alebo kofolu zdarma!
Lístky dostanú obyvatelia na guľáš, pivo alebo kofolu po podpísaní na prezenčnú
listinu. Občerstvenie bude predávané v bufetoch.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená)
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Beáta Parditková
Ida Pasičáková

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:

počet 0
počet 0
počet 0

(mená)
(mená)
(mená)

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 8. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov ohľadom prebiehajúcich rekonštrukčných
prácach na verejnom priestranstve Pášt.
Starosta obce informoval poslancov, že výlet pre dôchodcov je naplánovaný na deň
26. júla 2017. Autobus pre dôchodcov už je zabezpečený. Dôchodcovia sa rozhodnú
kam chcú ísť na výlet. /do Maďarskej republiky do termálneho kúpaliska Eger,
Mezőkövesd, Bükkszék, Bogács/

K bodu 9. Záver
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hodine.

Zapísal/(a): Erika Drenková
Ondrej L i p t á k
starosta obce

Overovatelia:
Jaroslav Barkai, poslanec

........................................

Ladislav Szendi ml. , poslanec

........................................
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