
Zápisnica zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,  

konaného dňa 26. júna 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci : Ján Hamelli, zástupca starostu  

                                            Jaroslav Barkai, poslanec  

                                            Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                            Beáta Parditková, poslankyňa 

                                            Ida Pasičáková, poslankyňa 

Neprítomný:              -- 

Ďalší prítomní:        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. Úprava rozpočtu  
5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Kružná  
6. Rôzne 
7. Záver 
 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril Ondrej Lipták, starosta obce.   
Starosta obce privítal všetkých prítomných.  
Na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ.   
Starosta obce Ondrej Lipták konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 
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:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            
 

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

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 . 
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            



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. Úprava rozpočtu 
5. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb Obce Kružná 
6. Rôzne 
7. 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. 24/2018 :   
 

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  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



K bodu  4. Úprava rozpočtu obce 

Uznesenie č. 25/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
úpravu rozpočtu z dôvodu nákupu osobného motorového vozidla Citroen Berlingo 

z rezervného fondu nasledovne: 
 

- v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 5 900 € 
prevod prostriedkov z rezervného fondu   /221 00 000 454 001 /kód zdroja 46  

- vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 5 900 €  
nákup obecného motorového vozidla /221 01 110 714 001 18/ kód zdroja 46 
z RF 
     
úpravu rozpočtu z dôvodu odpredaja obecného pozemku nasledovne:  
 

- v príjmovej časti na kapitálové príjmy vo výške 500 € príjem z predaja 
obecného pozemku / 211 00 000 233 001 10/ kód zdroja 43 

- vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 500 €  
221 01 110 718 002 18     kód zdroja 43 
  
úpravu rozpočtu z dôvodu reklasifikácie bežných výdavkov na kapitálové 
výdavky /výstavba chodníka ku cintorínu a výstavba oplotenia a brány pri 
cintoríne :  

 
- v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 4 100 € 

prevod prostriedkov z rezervného fondu   /221 00 000 454 001 /kód zdroja 46  
- vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 4 100 €  

vybudovanie chodníka ku cintorínu a na výstavbu oplotenia a brány pri 
cintoríne /221 01 110 717 001 18/ kód zdroja 46 z RF vo výške 4 100 € 
 
 
úpravu rozpočtu z dôvodu prijatia úveru z Prima Banky vo výške 98 750,38 € 
na predfinancovanie schváleného nenávratného finančného príspevku EPFRV 
na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Kružná :  

 
- v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 98 750,38 € 

 /221 00 000 513 001 18/     kód zdroja 52  
- vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 98 750,38 €  

na rekonštrukciu miestnej komunikácie  /221 01 110 717 002 28/ kód zdroja 52  



Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  5. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb 
Obce Kružná 
 

Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb vyplýva z § 83 zákona  
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ zákon o sociálnych službách“) 
 

Uznesenie č. 26/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kružná. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  5         (mená)   Beáta Parditková               

                                                                                             Jaroslav Barkai 

                                                                                             Ladislav Szendi ml.                                                                  

                                                                                             Ján Hamelli                                                                            

                                                                                             Ida Pasičáková 
 
                                         proti :                                    počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                              počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                          počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet  0      (mená)            
Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu  6. Rôzne 
 
V bode Rôzne neboli žiadne pripomienky. 
 

K bodu  7. 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:  

 

Beáta Parditková, poslankyňa                                                   ........................................ 

 

Ján Hamelli, poslanec                                                                 ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


