
Z á p i s n i c a 

z  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 06. 2017 

 

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 
Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Projekt Podpora komplexného poskytovania MOPS v obciach s prítomnosťou MRK 

  5. Návrh Záverečného účtu obce Kruţlová a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu    

                              Záverečného účtu obce Kruţlová za rok 2016 

  6. Rôzne 

  7. Diskusia 

  8. Návrh na uznesenie 

  9. Záver 
 

 

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kruţlová PhDr. Adrián Guţo. Privítal 

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

prítomných 5. Poslanec Rastislav Sivák a Peter Grundza  sa ospravedlnili z neúčasti na 

rokovaní OZ.   Zároveň starosta oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci 

s programom jednohlasne súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Slavomíra  Siváka a Vasiľa Siváka, za 

zapisovateľku bola určená pani Bc. Iveta Mackaničová. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

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

minulom zasadnutí boli splnené. 

 

4. Starosta informoval poslancov s moţnosťou zapojiť sa do projektu, ktorý bol v minulosti 

známy ako Občianske hliadky. Projekt sa volá Podpora komplexného poskytovania MOPS 

v obciach s prítomnosťou MRK a za splnenia daných podmienok uvedených vo výzve je 

moţnosť sa opätovne doňho zapojiť.  Ţiadosť je potrebné zaslať do 14.6.2017, kedy je 

uzávierka 1. hodnotiaceho kola. V tomto projekte sa počíta s 5% spolufinancovaním obce a so 

zabezpečením prípadných neoprávnených výdavkov.  V rámci tohto projektu by bola 

moţnosť zamestnať 4 pracovníkov. Poslanci jednohlasne súhlasili so zapojením sa do tohto 

projektu.  
 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

5. Návrh Záverečného účtu za rok 2016 poslancom obce predniesol starosta PhDr. Guţo. 

Podrobne oboznámil poslancov so stavom hospodárenia za uplynulý rok. Stanovisko 



k Záverečnému účtu za rok 2016 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák, ktorý 

v závere vzhľadom na celkovo dobrý stav v hospodárení s verejnými prostriedkami odporučil 

Obecnému zastupiteľstvo schváliť tento bez výhrad. Poslanci schválili Záverečný účet obce 

Kruţlová 2016 jednohlasne bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 
 

6. Starosta obce oboznámil poslancov s projektmi, ktoré v tomto roku boli schválené alebo sú 

v štádiu prípravy. Dňa 13. 6. 2017 sa uskutoční výberové konanie na pozíciu terénnych 

sociálnych pracovníkov, ktorí by mali začať svoju činnosť od 1.7.2017. V rámci tohto 

projektu by mal pracovať jeden terénny sociálny pracovník  s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním II. stupňa čiţe Mgr.  a a dvaja terénni pracovníci s min. základným vzdelaním. Do 

dnešného dňa bola na OcÚ doručená jedna ţiadosť. Uzávierka podávania ţiadosti je 8.6.2017. 

Je potrebné, aby sa na výberovom konaní zúčastnil aj zástupca Obecného zastupiteľstva. 

Poslanci schválili pána Vasiľa Siváka ako člena výberovej komisie pre projekt TSP. Starosta 

informoval, ţe bude čoskoro výzva aj cez MV SR - Splnomocnenec vlády pre Rómske 

komunity, do ktorej sa obec plánuje zapojiť. Poslanci s informáciami jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na vyplatenie finančných náhrad za účasť na 

zastupiteľstve a mimoriadnych odmien za účasť a pomoc na akciách pre poslancov OZ. 

Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci schválili odmenu pre zástupcu starostu obce Ing. Sakalíka  vo výške 35 % zo 

základnej mzdy starostu obce. Starosta obce dodal, ţe je s jeho prácou max. spokojný, 

vychádza obci vo všetkom v ústrety a zastupuje starostu v jeho neprítomnosti.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní:   Za: 4  Proti: 0   Zdrţal sa: 1 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe prebieha nanovo verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu budovy i OcÚ i na nadstavbu MŠ, nakoľko sa objavili nedostatky 

v predchádzajúcich VO a hrozilo by, ţe by nám nemuseli byť preplatené všetky finančné 

prostriedky. Z podaných projektov bol schválený ďalší projekt na výstavbu Komunitného 

centra Kruţlová v sume 306 746,45€ a projekt Opatrenia mimo vodného toku Šance a rigoly 

vo výške 137 000€. V rámci tohto projektu bude urobený kompletne nový rigol smerom od 

OcÚ aţ k domu p. Timaníka č. d. 25. Tento rigol bol na viacerých miestach nedokončený 

a pri prietrţiach mračien voda vytápala viaceré dvory i pivnice rodinných domov. Poslanci 

dané informácie vzali na vedomie. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov OZ s plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 



7. V diskusii vystúpil p Vasiľ Sivák, ktorý navrhol, aby sa začalo s osádzaním odvodňovacích 

rúr v osade Hrabiny a P. Mašša navrhoval riešiť úsek pri obchode a pri vstupnej bráne 

pravoslávneho chrámu. Tento problém poslanci uţ riešili na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách a keďţe je uţ vhodné počasie rozhodli sa, ţe začnú s potrebnými prácami. Za 

jednotlivé úseky budú zodpovední poslanci a to za úsek po pravej strane od novovytvoreného 

parkoviska po č. d. 91 (Vasiľ Sivák a Slavomír Sivák), za úsek od č.d.83 po cestu pri č.d. 114          

(Marián Sivák) a za úsek pri obchode a aţ smerom k bráne k pravoslávnemu chrámu (Pavel 

Mašša). Starosta obce zabezpečí materiál a práce budú vykonané svojpomocne za účasti 

pracovníkov, ktorí sú zamestnaní v rámci projektu od 1.6.2017 a pracovníkov na aktivačných 

prácach.  

7. V diskusii starosta obce informoval poslancov s pripravovanými akciami a to výstupom na 

Rohuľu, ktorý sa bude konať začiatkom júla, folklórnym festivalom, ktorý organizuje p. Vook 

a bude sa konať 20.8. a je potrebné dohodnúť termín na usporiadanie športového dňa.  

Starosta obce informoval poslancov s obsahom mailu, ktorý zaslal poslanec Rastislav Sivák 

1,5h pred začatím zastupiteľstva. Poslanec R. Sivák v ňom ţiada, aby starosta obce 

informoval poslancov s plánovaným zasadnutím OZ minimálne 7 dní vopred, aby program 

zasadnutia bol zverejnený na webovom sídle obce a ţiadal doplniť do programu zasadnutia 

OZ bod – vysporiadanie miestnej komunikácie v osade Hrabiny. Podľa zákona 369/1990 Zb. 

starosta obce je povinný zverejniť pozvánku na zasadnutie OZ 3 dni pred zasadnutím. Toto sa 

aj dodrţiava a kaţdý z poslancov dostáva pozvánku aj formou sms cca 5 dní pred zasadnutím 

OZ. Pozvánky sú zverejňované na úradnej tabuli v budove OcÚ a nie je problém ju zverejniť 

aj na webovom sídle obce. Čo sa týka vysporiadania pozemkov v osade Hrabiny, hneď po 

zasadnutí 14.4.2015 bol vypracovaný záznam podrobného merania zmien zo dňa 24.4.2015. 

Na základe tohto podrobného merania starosta obce navštívil katastrálny úrad  vo Svidníku, 

kde mu Ing. Kaliňáková oznámila, ţe nie je moţné dané zmeny v katastri urobiť, nakoľko 

v osade Hrabiny je asi 18 problémov s pozemkami, ľudia tam svojimi výstavbami rodinných 

domov pozachádzali jeden druhému na pozemky a nie je moţné urobiť zmenu iba pri tejto 

ceste.  Ministerstvo vnútra SR pripravuje projekt „Podpora vysporiadania pozemkov 

v marginalizovaných rómskych komunitách“, kód vyzvania OPLZNP-PO5-2017-1. Hneď po 

zverejnení výzvy sa obec do nej zapojí a poţiada o pridelenie finančných prostriedkov na 

komplexné vysporiadanie všetkých pozemkov v osade Hrabiny. Tým by sa vyriešili všetky 

problémy, ktoré rokmi vznikli, tým ţe obyvatelia osady Hrabiny nerešpektovali pôvodne 

vytýčené parcely a došlo k posúvaniu hraníc pozemkov.  

Starosta obce poţiadal poslancov, aby rozhodli komu sa prenájme sála na 10.6.2017 nakoľko 

o jej prenájom prejavili záujem 4 občania obce. Poslanci sa dohodli, ţe sála bude prenajatá p. 

Zdenovi Sivákovi č.d.112. 

 

10. Návrh na uznesenie predniesol pán Marián Sivák. 

 



Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 5.6.2017 

Uznesenie č. 1/2017 

A. Berie na vedomie 
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kruţlová za rok 2016. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 
 

Uznesenie č. 2/2017 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o uţ schválených projektoch a pripravovaných na II. polrok 2017. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 
 

Uznesenie č. 3/2017 

A. Berie na vedomie 

 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 
  

 

Uznesenie č. 4/2017 

B. Schvaľuje 
 Záverečný účet obce Kruţlová za rok 2016 bez výhrad. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 5/2017 

B. Schvaľuje 

 
 - kód výzvy – OPLZ-PO5-2017-1 

 - názov projektu – Miestne občianske poriadkové služby Kružlová 

 - predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok pre SO, pričom ciele projektu sú  

               v súlade s platným programom rozvoja obce 

 - povinné spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 

 - zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi  

               celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu  

     

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 6/2017 

B. Schvaľuje 
 

 Zástupcu obce na výberové konanie pre projekt Terénnej sociálne práce a to Vasiľa Siváka č. 

d. 90. 

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

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 

B. Schvaľuje 

 

 

 Finančné náhrady pre poslancov OZ za účasť na zastupiteľstve a mimoriadne odmeny 

pre poslancov a pracovníkov obce za I. polrok 2017. 

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

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2017 

B. Schvaľuje 

 Odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 35% zo mzdy starostu obce. 

 

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

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2017 

B. Schvaľuje 

 

 Prenájom sály na 10.6.2017 pre Zdena Siváka č.d.112. 

 

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

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 10/2017 

B. Schvaľuje 

 

 Zapojenie sa a spolufinancovanie projektu MV SR – Splnomocnenec vlády pre 

Rómske komunity – Dotácie pre rok 2017.  

 

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

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                               Starosta obce 



Uznesenie č. 11/2017 

C. Ukladá 

 

 

Zabezpečiť zakúpenie a osadenie odvodňovacích rúr v osade Hrabiny a po pravoslávnych 

chrámom pri obchode. 

          

        Z: Vasiľ Sivák, Slavomír Sivák,  

                         Marián Sivák, Pavel Mašša 

                                                                                               T:  júl 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová     ........................................ 

 

 

Overovatelia: Slavomír Sivák     ........................................ 

            Vasiľ Sivák                 ........................................

  

 

 

 

 

 

 


