
Z á p i s n i c a 

z  14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 12. 2016 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu  na rok 2017  

  5. Schválenie rozpočtu na rok 2017 

  6. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2017 

  7. Schválenie Úpravy rozpočtu č. 2/2016 

  8. Schválenie nájmu  pre Denný stacionár 

  9. Zapojenie sa do projektu na podporu prístupu k pitnej vode 

  10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

  11. Rôzne 

  12. Návrh na uznesenie  

  13. Záver 

 

 

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kružlová PhDr. Adrián Gužo. Privítal 

prítomných, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, z počtu 7 poslancov je 

prítomných 6. Poslanec Peter Grundza sa ospravedlnil. Zároveň oboznámil poslancov 

s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Rastislava  Siváka a Slavomíra 

Siváka.  Za zapisovateľku  bola určená Bc. Iveta Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 

3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, že úlohy prijaté na 

minulom zasadnutí boli všetky splnené. 

 
 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 predniesol starosta obce, 

nakoľko hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák bol z rodinných dôvodov ospravedlnený.  
 

5. Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2017. Tento rozpočet je 

v príjmovej a výdajovej časti vyrovnaný. Zdôraznil, že prípadné príjmy a výdavky, ktoré nie 

sú zahrnuté v rozpočte na rok 2017 sa budú do tohto rozpočtu dopĺňať príslušnými úpravami 

rozpočtu v priebehu roka 2017. Proti schváleniu Rozpočtu na rok 2017 hlasoval Rastislav 

Sivák.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 1   Zdržal sa: 0 
 

6. Starosta obce predložil poslancom Návrh miestnych poplatkov na rok 2017. Oproti roku 

2016 ostali bez zmeny a poslanci ich jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 



7. Starosta obce predložil poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č. 2/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti. Jedna sa najmä o položky v rozpočte z grantov a dotácií, ktoré sa na 

začiatku roka nedajú predpokladať  a z výstupu účtovných položiek spoločnej úradovne. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8. Od 1. 1. 2017 bude činnosť Denného stacionára v obci Kružlová patriť pod Obec Kružlová. 

Tento bude sídliť v budove, ktorej majiteľom je Ing. Sakalík a s ktorým bola uzatvorená 

Zmluva o nájme nebytových priestorov s tým, že výšku nájmu určia poslanci na svojom 

zasadnutí. Výška nájmu bola poslancami OZ odsúhlasená na 500€  mesačne plus uhradenie 

energií, spotrebovaných v danom mesiaci. Nájom sa bude uhrádzať od 1.1.2017. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

9. Starosta obce informoval poslancov s výzvou Ministerstva vnútra SR ako 

sprostredkovateľského orgánu pre OP ĽZ na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zameraný na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných 

a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou rozšírenia vodovodov na 

nových parcelách, na ktorých bude realizovaná nová individuálna výstavba rodinných domov. 

Spolufinancovanie obce je vo výške min. 5%. Poslanci jednohlasne súhlasili so spracovaním 

a predložením takéhoto projektu a so spolufinancovaním v určenej výške. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

10. Poslancom obce bol predložený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý 

polrok 2017. Tento poslanci zobrali na vedomie. 

11. Starosta obce informoval poslancov o nových schválených projektoch, ktoré sa podarilo 

dostať do obce. Všetky úspechy starostu obce sú zverejnené na www.kruzlova.sk/Granty. Rok 

2016 bol najúspešnejším rokom obce za posledných desať rokov. 

Starosta obce požiadal poslancov o spracovanie súpisu psov.  

Na zasadnutie zastupiteľstva bol prizvaný aj pán Vladimír Kočan, ktorý informoval poslancov 

o potrebe modernizácie káblovej televízie v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie. Je 

potrebné dokúpiť nové zariadenia, ktoré sú schopné toto vysielanie šíriť. Predpokladané 

náklady činia okolo 3 000€ - 3 500€. Poslanci s potrebnou modernizáciou káblovej televízie 

súhlasili z rozpočtu obce.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

Na záver zhrnul starosta obce polovicu spoločného volebného obdobia. Teší sa, že sa obci 

darí, že sa zveľaďuje, modernizuje a spoločnými silami robia všetko pre to, aby napredovala 

či už v rámci okresu alebo PSK. Všetkým prítomným zaželal príjemné prežitie vianočných 

sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia, šťastia a pokoja v rodinách. Zároveň aj 

úspešné vykročenie do nového roka 2017, za čo mu všetci zatlieskali. 

 

http://www.kruzlova.sk/Granty


Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2016 

A. Berie na vedomie 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2016 

A. Berie na vedomie 

 

Informáciu o neplatičoch za rok 2016. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2016 

A. Berie na vedomie 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 4/2016 

B. Schvaľuje 

Úpravu rozpočtu č. 2/2016. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 5/2016 

B. Schvaľuje 

Rozpočet obce Kružlová na rok 2017 ako vyrovnaný.     

 2. Bežný rozpočet 

                - príjmy           613 810€ 

     - výdavky        613 810€ 

     Kapitálový rozpočet 

     - príjmy    0€ 

     - výdavky 0€ 

     Finančné operácie 

     - 0€ 

     - výdavky 0€ 

     Rozpočet spolu 

                - príjmy      613 810€ 

     - výdavky   613 810€ 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 



Uznesenie č. 6/2016 

B. Schvaľuje 

 

Miestne poplatky na rok 2017. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2016 

B. Schvaľuje 

Zapojenie sa do výzvy MV SR na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných 

a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou rozšírenia vodovodov, so 

spolufinancovaní obce vo výške 5%. 

 

 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2016 

B. Schvaľuje 

 

Modernizáciu káblovej televízie. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 8/2016 

B. Schvaľuje 

 

Výšku nájmu pre Denný stacionár v Kružlovej v zmysle platnej uzavretej Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. v ZNP  medzi Ing. 

Antonom Sakalíkom majiteľom budovy a Obcou Kružlová ako prevádzkovateľom Denného 

stacionára vo výške 500€ mesačne + energia (voda, el. energia, plyn) počnúc 1. 1. 2017. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 9/2016 

C. Ukladá 

Spracovať súpis psov na rok 2017. 

 

        T: do konca januára 2017 

        Z: poslanci OZ 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 


