Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,
konaného dňa 15. mája 2018
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Ondrej Lipták, starosta obce
Poslanci : Ján Hamelli, zástupca starostu
Jaroslav Barkai, poslanec
Ladislav Szendi ml., poslanec
Beáta Parditková, poslankyňa

Neprítomný:
Ďalší prítomní:

Ida Pasičáková, poslankyňa
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 z predchádzajúceho zasadnutia
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
a rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Schválenie Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2017
6. Vyhodnotenie obecnej brigády zo dňa 14. apríla 2018
7. Vyhodnotenie Vatry 2018 zo dňa 7. mája 2018
8. Organizovanie Dňa detí dňa 2.6.2018
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2018
10. Rekonštrukcia vedľajších komunikácií v obci Kružná – výber z
predložených variantov
11. Rôzne
12. Záver

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.
Zasadnutia sa nemôže zúčastniť poslankyňa Ida Pasičáková.
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: Beáta Parditková, poslankyňa
Ján Hamelli, poslanec

Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Erika Drenková
za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

Návrhy poslancov a starostu:
K programu rokovania mal p. starosta aj p. zástupca starostu doplňujúci bod.
P. zástupca starostu Ján Hamelli navrhuje ako 11. doplňujúci bod: Nákup obecného
úžitkového vozidla.
P. starosta Ondrej Lipták navrhuje ako 12. doplňujúci bod Prijatie zamestnanca do
pracovného pomeru na dobu určitú.
Starosta obce prečítal celý program zasadnutia aj s doplňujúcimi bodmi.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
celý program rokovania podľa predloženého návrhu starostu obce aj s doplňujúcimi
bodmi.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, určenie overovateľov, návrhy poslancov,
schválenie programu rokovania
3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
a rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Schválenie Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2017
6. Vyhodnotenie obecnej brigády zo dňa 14. apríla 2018
7. Vyhodnotenie Vatry 2018 zo dňa 7. mája 2018
8. Organizovanie Dňa detí dňa 2.6.2018
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2018
10. Rekonštrukcia vedľajších komunikácií v obci Kružná – výber z
predložených variantov
11. Nákup obecného úžitkového vozidla
12. Prijatie zamestnanca do pracovného pomeru na dobu určitú
13. Rôzne
14. Záver

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

Uznesenie č. 14/2018 :
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.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Uznesenie č. 15/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia za rok 2017

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :

počet 0

(mená)

zdržal sa:
počet 0
nehlasovali:
počet 0
neprítomný pri hlasovaní: počet 1

(mená)
(mená)
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 5. Schválenie Záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia za rok 2017

Uznesenie č. 16/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Záverečný účet Obce Kružná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 s výrokom
„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použite prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 5 931,02 EUR.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet
Uznesenie bolo prijaté.

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

K bodu 6. Vyhodnotenie obecnej brigády zo dňa 14. apríla
2018

Uznesenie č. 17/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
vyhodnotenie obecnej brigády zo dňa 14. apríla 2018.
Brigády sa zúčastnilo 61 obyvateľov našej obce.
Boli vykonané nasledovné práce:
-

výstavba chodníka ku cintorínu
výkop základov ku oploteniu a ku výmene brány na cintoríne
úprava terénu na verejnom priestranstve Pášt pred výsadbou kvetov
výsadba kvetov na verejnom priestranstve Pášt
umývanie okien na budove obecného úradu

Guľáš uvarili poslankyne Beáta Parditková a Ida Pasičáková.
Účastníci brigády boli pohostení guľášom a občerstvením.
Výdavky na brigády činili 272 €.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet
Uznesenie bolo prijaté.

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

K bodu 7. Vyhodnotenie Vatry 2018 zo dňa 7. mája 2018

Uznesenie č. 18/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
vyhodnotenie Vatry 2018 zo dňa 7. mája 2018. Vatra bola postavená na futbalovom
ihrisku pri kultúrnom dome. Zapálenie vatry sa uskutočnilo cca o 20.00 hodine.
Hudbu poskytla hudobná skupina AMADEUS.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 8. Organizovanie Dňa detí 2.6.2018

Uznesenie č. 19/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná

berie na vedomie
organizovanie Dňa detí dňa 2.6.2018 v sobotu so začiatkom o 15.00 hodine
na futbalovom ihrisku pri kultúrnom dome.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2018

Uznesenie č. 20/2018 :
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 2018.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet
Uznesenie bolo prijaté.

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

K bodu 10. Rekonštrukcia vedľajších komunikácií v obci
Kružná – výber z predložených variantov

Uznesenie č. 21/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

zrušilo uznesenie zo dňa 13. februára 2018 č. 6/2018
a
schvaľuje
prijatie investičného úveru vo výške 80 000 € na rekonštrukciu vedľajších
komunikácií v obci Kružná.
Obecné zastupiteľstvo z predložených variantov schvaľuje výber drahšieho variantu
od stavebnej firmy EUROVIA na rekonštrukciu 3 vedľajších ciest v obci Kružná
/Patócsko, Káposztakert a Hustyák/ bez cesty ku cintorínu.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

K doplňujúcemu bodu 11. Nákup obecného úžitkového
vozidla

Uznesenie č. 22/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
nákup obecného úžitkového vozidla do 10 000 €.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0 (mená)
0
(mená)
0
(mená)
1
Ida Pasičáková

Uznesenie bolo prijaté.

K doplňujúcemu bodu 12. Prijatie zamestnanca do trvalého
pracovného pomeru na dobu určitú

Uznesenie č. 23/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná
v súlade § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
prijatie zamestnanca do trvalého pracovného pomeru na dobu určitú na 5 mesiacov
od 1.6.2018 do 31.10.2018 na minimálnu mzdu.

Hlasovanie:

za:

počet 4

(mená) Beáta Parditková
Jaroslav Barkai
Ladislav Szendi ml.
Ján Hamelli

Uznesenie bolo prijaté.

proti :
počet
zdržal sa:
počet
nehlasovali:
počet
neprítomný pri hlasovaní: počet

0
0
0
1

(mená)
(mená)
(mená)
Ida Pasičáková

K bodu 13. Rôzne
V bode Rôzne neboli žiadne pripomienky.

K bodu 14. Záver
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hodine.
Zapísal/(a): Erika Drenková
Ondrej L i p t á k
starosta obce
Overovatelia:
Beáta Parditková, poslankyňa

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

Ján Hamelli, poslanec

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

