
Zápisnica zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva Obce Kružná,  

konaného dňa 9. októbra 2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ondrej Lipták, starosta obce 

 

                          Poslanci : Ján Hamelli, zástupca starostu  

                                            Ladislav Szendi ml., poslanec 

                                            Beáta Parditková, poslankyňa 

                                             

Neprítomný:              Jaroslav Barkai, poslanec  

                                            Ida Pasičáková, poslankyňa 

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. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 20. októbra 2018 
5. Správa o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2018 

a finančnej kontroly pokladne za obdobie od 01-06/2018 
6. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Kružná – Prevádzkový poriadok pohrebiska 
7. Správa z kontroly dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Kružná a finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv za 
hrobové miesta a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorína 

8. Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu  
9. Rôzne 
10. 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.   
Starosta obce Ondrej Lipták konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  3 
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

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

Overovatelia zápisnice:  Ján Hamelli, poslanec 

                                                         Beáta Parditková, poslankyňa 

Zapisovateľka:   Erika Drenková 

Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 
 

Návrhy poslancov  a starostu: 
 
K programu rokovania mali doplňujúce body: 
 
zástupca starostu obce ako 9. doplňujúci bod Družobný styk s obcou Csomakőrös a 
starosta obce ako 10. doplňujúci bod Žiadosť od Szilárda Denčo Hristova 
o odkúpenie obecného pozemku. 
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  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              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. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 20. októbra 2018 
5. Správa o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2018 

a finančnej kontroly pokladne za obdobie od 01-06/2018 
6. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Kružná – Prevádzkový poriadok pohrebiska 
7. Správa z kontroly dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Kružná a finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv za 
hrobové miesta a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorína 

8. Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu  
9. Družobný styk s obcou Csomakőrös 
10. Žiadosť od Szilárda Denčo Hristova o odkúpenie obecného pozemku 
11. Rôzne 
12. 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. 34/2018 :   
 

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  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  4. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 20. októbra 
2018 

 
Uznesenie č. 35/2018 :   

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 

 

berie na vedomie 
 

organizovanie Dňa dôchodcov dňa 20.10.2018 v sobotu v miestnom kultúrnom dome 
so začiatkom o 16.00 hodine.  

 

Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 

 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



K bodu  5. Správa o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu Obce 
Kružná k 30.6.2018 a finančnej kontroly pokladne za obdobie 
od 01-06/2018 
 

Uznesenie č. 36/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

berie na vedomie 
 
správu o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2018 a finančnej 
kontroly pokladne za obdobie od 01-06/2018. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  6. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná – 
Prevádzkový poriadok pohrebiska  
 

Uznesenie č. 37/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

schvaľuje 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o správe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Kružná – Prevádzkový poriadok pohrebiska 



Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  7. Správa z kontroly dodržiavania VZN o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná 
a finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv za hrobové 
miesta a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorína    
 
 

Uznesenie č. 38/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

berie na vedomie 
 
správu z kontroly dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 
obce Kružná a finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv za hrobové miesta 
a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorína. 
 

Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



K bodu  8. Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu  
 

Uznesenie č. 39/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná 
 

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

schvaľuje 
 

použitie rezervného fondu 
 na rekonštrukciu MŠ v Kružnej – za strešné príslušenstvo  

a  
úpravu rozpočtu z dôvodu rekonštrukcie MŠ z rezervného fondu nasledovne: 

 
- v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 3 532,57 € 

prevod prostriedkov z rezervného fondu   /221 00 000 454 001 /kód zdroja 46  
- vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 3 532,57 €  

rekonštrukcia MŠ  /221 01 110 717 002 89/ kód zdroja 46 z RF 
 

použitie rezervného fondu 
 na rozšírenie kamerového systému  

a  
úpravu rozpočtu z dôvodu rozšírenia kamerového systému z rezervného fondu 

nasledovne: 
 

- v príjmovej časti na príjmové finančné operácie vo výške 1 202,63 € 
prevod prostriedkov z rezervného fondu   /221 00 000 454 001 /kód zdroja 46  

- vo výdavkovej časti na kapitálové výdavky vo výške 1 202,63 €  
rozšírenie a úprava kamerového systému  /221 01 110 717 002 38/ kód zdroja 
46 z RF 
 

 
 

Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 

 
Uznesenie bolo prijaté. 



K doplňujúcemu bodu  9. Družobný styk s obcou 
Csomakőrös  
 

Uznesenie č. 40/2018 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná  
súhlasí  

s návrhom Jána Hamelliho o nadviazaní družobného styku s obcou Csomakőrös 
/Transylvania - Rumunsko/ a  

 

berie na vedomie  
 

nadviazanie družobného styku s obcou Csomakőrös.  
 

Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K doplňujúcemu bodu  10. Žiadosť od Szilárda Denčo 
Hristova o odkúpenie obecného pozemku 
 

Uznesenie č. 41/2018 :   
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kružná  
nesúhlasí  

s predajom obecného pozemku p. Szilárdovi Denčo Hristovi a 
 

berie na vedomie 
 

odmietnutie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku v zmysle uznesenia, že každý 
občan má právo o odkúpenie obecného pozemku iba pred svojim domom.  

 



Hlasovanie:            za:          počet  3                   Ján Hamelli                                                                             

                                                                                        Ladislav Szendi ml.  

                                                                                        Beáta Parditková                                                                               

                                         proti :                                     počet   0     (mená)         
                                         zdržal sa:                               počet   0      (mená)      
                                         nehlasovali:                           počet   0      (mená)      
                                         neprítomný pri hlasovaní:  počet   2      Jaroslav Barkai             
                                                                                                              Ida Pasičáková 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu  11. Rôzne 
 
V bode Rôzne p. starosta konštatoval, že v našej obci prebehla rekonštrukcia miestnej 
komunikácie, ktorú vykonala firma EUROVIA.  
Obec ešte neprevzala zrekonštruované cesty od firmy EUROVIA a ani fakturácia sa 
neuskutočnila. 
Obec musí vyčerpať úver do 31.10.2018. 
 
 

K bodu  12. Záver 
 
Starosta obce Ondrej Lipták poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 hodine. 

Zapísal/(a): Erika Drenková 

                                                                                             Ondrej    L i p t á k       

                                                                                                    starosta obce 

Overovatelia:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


