
 

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej 
 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Obce Kružná zo dňa 24.7.2018 
 

        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 

c. že za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ladislav Szendi ml. 
a Jaroslav Barkai 

     
B. schválilo 

 
a. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  
b. Výkon funkcie starostu Obce Kružná v novom volebnom období r. 2018 -

2022 v rozsahu 1 celá na plný úväzok na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 
  
 

  
C. bralo na vedomie 

 
a. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
b. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2018 
c. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 
d. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 25. augusta 2018 
e. Organizovanie futbalového stretnutia starých pánov v rámci družobného 

styku s obcou Nagybarca dňa 4. augusta 2018 
 
 

D. určilo 
 

a. počet poslancov Obce Kružná v novom volebnom období v rokoch  
2018 – 2022 na 5 

b. rozsah výkonu funkcie starostu Obce Kružná v novom volebnom období  
r. 2018 – 2022  
                                                                               
 
 
                                                                                   Ondrej    L i p t á k 

                                                                                     starosta obce         



Uznesenie č. 27/ 2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná podľa § 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: 5 Ján Hamelli  
Beáta Parditková  
Ladislav Szendi ml. 
Jaroslav Barkai 
Ida Pasičáková 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018  



Uznesenie č. 28/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

 

___________________________________________________________________________ 

 
                

K bodu 4. Určenie počtu poslancov Obce Kružná na nové volebné obdobie v rokoch 

2018 – 2022   

 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  
 

u r č u j e 

 
počet poslancov Obce Kružná v novom volebnom období v rokoch 
2018 – 2022 na 5. 

 
 
Hlasovanie:    

Za: 5 Ján Hamelli  
Beáta Parditková  
Ladislav Szendi ml. 
Jaroslav Barkai 
Ida Pasičáková 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018  



 

 
 
 
 
Dôvodová správa: 
 
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť 
pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie  
v rokoch 2018 – 2022. 
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa 
citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení takto: 
 
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 
d) od 1 001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 
__________________________________________________________ 
 
Obec Kružná mala k 31.12.2017 472 obyvateľov, t. z., že počet poslancov 
môže byť od 3 do 5. 
 
Návrh počtu poslancov v novom volebnom období v rokoch 2018 -2022  
je 5 poslancov. 
 

 
                  

                                 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 29/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

 

___________________________________________________________________________ 

 
                

K bodu 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kružná na nové volebné 

obdobie r. 2018 – 2022   

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružná v súlade s § 11 ods. 4 písm. i.  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  
 

s c h v a ľ u j e 
 

výkon funkcie starostu Obce Kružná v novom volebnom období r. 2018 – 2022 
v rozsahu 1 celá, t. z. v plnom rozsahu. 

                  

                                 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ján Hamelli  
Beáta Parditková  
Ladislav Szendi ml. 
Jaroslav Barkai 
Ida Pasičáková 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018  



 

 

 
Dôvodová správa:  

 

 

 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kružná 
na nové volebné obdobie 

 
 
 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov,  je  obecnému zastupiteľstvu  

vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 

rozsah výkonu funkcie starostu.  

 

 

S prihliadnutím na uvedené je predložený : 

 

návrh na určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu Obce Kružná 

na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022, a to: 

 

v rozsahu  1    to znamená na plný úväzok na celé funkčné obdobie 2018 - 

2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 30/2018  

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2018  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 
 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za I. polrok 2018. 
 
 

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
                               

Hlasovanie:    

Za: 5 Ján Hamelli  
Beáta Parditková  
Ladislav Szendi ml. 
Jaroslav Barkai 
Ida Pasičáková 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018  



 

Uznesenie č. 31/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017  

 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

v súlade § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
 

berie na vedomie 
 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017. 
 

 
                                 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ján Hamelli 
Ladislav Szendi ml. 
Ida Pasičáková 
Beáta Parditková 
Jaroslav Barkai 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 32/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 25. augusta 2018  

 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 
 

berie na vedomie 
 

organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 25. augusta 2018. 
 

 
                                 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ján Hamelli 
Ladislav Szendi ml. 
Ida Pasičáková 
Beáta Parditková 
Jaroslav Barkai 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018 

 

 

 
 

 



Uznesenie č. 33/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Kružná  

zo dňa 24. júla 2018  

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Družobný styk s obcou Nagybarca – futbalové stretnutie starých pánov dňa 4. 

augusta 2018  

 

 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 
 

berie na vedomie 
 

organizovanie futbalového stretnutia starých pánov v rámci družobného styku 
s obcou Nagybarca dňa 4. augusta 2018 v sobotu  v Kružnej . 

 

 
                                 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ján Hamelli 
Ladislav Szendi ml. 
Ida Pasičáková 
Beáta Parditková 
Jaroslav Barkai 
 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  
    

 Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 
                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

Miesto a dátum podpisu: V Kružnej, dňa 24.7.2018 

 

 


