
Z á p i s n i c a 

z prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

15.12.2014 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 

  5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

  6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

      a viesť zasadnutia OZ 

  8. Menovanie zástupcu starostu obce 

9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie                                  

komisií a voľba ich predsedov a členov 

10. Schválenie sobášiacich a sobášnych dní 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

1.Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce PhDr. Adrián 

Gužo. Privítal prítomných a osobitne  Ing. Petra Zelizňaka hlavného kontrolóra obce 

a predsedníčku Miestnej volebnej komisie Bc. Ivetu Jurkovú, zároveň prítomných oboznámil 

s programom. 

 

2. S výsledkami volieb do orgánov samosprávy oboznámila prítomných predsedníčka 

volebnej komisie Bc. Iveta Jurková. Volieb za zúčastnilo z celkového počtu 469 zapísaných 

voličov celkom 355. Za starostu obce bol zvolený PhDr. Adrián Gužo s celkovým počtom 

262 hlasov. Poslanci boli zvolení v tomto poradí : Rastislav Sivák – 181 hlasov, Marián Sivák 

– 172 hlasov, Ing. Anton Sakalík – 165 hlasov, Pavel Mašša – 163 hlasov, Slavomír Sivák – 

159 hlasov, Peter Grundza 158 hlasov, Vasil Sivák 157 hlasov. 

 

 3. Slávnostný sľub do rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie zložil novozvolený 

starosta PhDr. Adrián Gužo. Týmto sa ujal svojej funkcie a ďalšieho vedenia zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

4. Slávnostný sľub do rúk starostu obce zvolili poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

5. V ďalšom bode vystúpil starosta obce PhDr. Adrián Gužo. Poďakoval všetkým voličom za 

dôveru a v mene svojom a všetkých poslancov vyslovil presvedčenie, že budú pracovať 

v prospech obce, ktorá sa bude zveľaďovať a napredovať. 

 

6. Starosta obce určil za zapisovateľku Bc. Ivetu Mackaničovú a za overovateľov zápisnice 

Vasila Siváka a Petra Grundzu. 

 

7. Za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ bol poverený Ing. Anton Sakalík. 



8. V ďalšom bode starosta obce menoval za zástupcu starostu obce Kružlová Ing. Antona 

Sakalíka. 

 

9. Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie Obecnej rady a komisie na ochranu 

vereného poriadku a prácu s nezamestnanými a športovo – kultúrnej komisie.  Zároveň 

navrhol aj predsedov a členov jednotlivých komisií, ktorí budú v nasledujúcom volebnom 

období  v týchto komisiách pracovať. Za členov obecnej rady boli zvolení Ing. Anton Sakalík, 

Rastislav Sivák a Marián Sivák. Predsedom komisie na ochranu verejného poriadku a prácu 

s nezamestnanými bol zvolený Slavomír Sivák, za členov Pavel Mašša a Marián Sivák, 

predsedom športovo – kultúrnej komisie bol zvolený Vasiľ Siváka, za členov Rastislav Sivák 

a Peter Grundza. Jednotlivý predsedovia a členovia komisií boli zvolení jednohlasne. 

 

10. Vzhľadom k tomu, že obec Kružlová je aj sídlom matričného úradu je potrebné zvoliť 

nových sobášiacich a sobášne dni v nasledujúcom volebnom období. Za sobášiacich boli 

jednohlasne zvolení Ing. Anton Sakalík a Slavomír Sivák. Za sobášne dni boli určené štvrtok 

a sobota.  

 

11. V diskusii ako prvý vystúpil Ing. Zelizňák hlavný kontrolór obce, ktorý zablahoželal 

novozvoleným poslancom k ich funkciám a poprial im v práci veľa úspechov. Zároveň 

upriamil ich pozornosť na povinnosť dodržiavať zákon o obecnom zriadení a zákony 

o rozpočtových pravidlách obce. Taktiež predložil poslancom plán práce na nasledujúci rok, 

ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice.  

Rastislav Sivák sa informoval, či je možné vzdať sa odmeny, ktorá je za výkon funkcie 

poslanca OZ v prospech niekoho iného.  

Vasil Sivák v diskusii vystúpil s návrhom, aby obec zo svojho rozpočtu prispela na ceny pre 

najlepšie masky na karneval, ktorý sa bude konať v základnej škole.  

Starosta obce informoval poslancov, že 10.1.2015 sa bude konať Rusínsky ples v sále KSB. 

Sála je k dispozícii aj pre záujemcov, ktorí by chceli zorganizovať Rómsky ples 17.1.2015. 

Organizátori môžu počítať s týmto termínom.  

Ďalej starosta obce požiadal poslancov, ktorí by dobrovoľne spracovali zoznam psov, 

nakoľko sa blíži nový rok a je potrebné spracovať platové výmery na daň za psa. Zoznam 

psov spracujú  Vasiľ Sivák v časti Hrabiny, Slavomír Sivák v časti obce smerom na Svidničku 

a Ing. Sakalík zvyšok obce.  

Starosta obce oboznámil poslancov s jeho platovým ohodnotením. Vzhľadom k tomu, že 

prehodnocovanie platu starostu je obecné zastupiteľstvo povinné 1x ročne a toto 

prehodnotenie bolo na zasadnutí OZ 13.5.2014 schválené uznesením č 26/2014 nie je 

potrebné znova prehodnocovať plat starostu obce.  

 

12. Návrh na uznesenie predniesol Ing. Anton Sakalík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   U z n e s e n i e č. 1/2014 

z prvého ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

A/ Berie na vedomie 

 

 1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

 2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 3. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2015 

 

 

B/ Konštatuje, že 

 

 1. Novozvolený starosta obce PhDr. Adrián Gužo zložil zákonom predpísaný sľub 

      starostu obce 

 2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

      poslanca obecného zastupiteľstva: Peter Grundza, Pavel Mašša, Ing. Anton Sakalík, 

      Marián Sivák, Rastislav Sivák, Slavomír Sivák, Vasiľ Sivák. 

 3. Plat starostu obce Kružlová podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

     a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v ZNP bol       

     prehodnocovaný a schválený Uznesením OZ č. 26/2014 zo dňa 13.5.2014 a ostáva 

     nezmený. 

 

C/ Poveruje 

 

 1. Poslanca Ing. Antona Sakalíka zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva 

      v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta     

      zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

D/ Zriaďuje 

 

 1. Obecnú radu   

 2. Komisiu na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými 

 3. Športovo – kultúrnu komisiu 

 

E/ Volí 

 

 1. Členov Obecnej rady – Ing. Anton Sakalík, Rastislav Sivák, Marián Sivák 

 2. Predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými   

     Slavomíra Siváka a členov Pavla Maššu a Mariána Siváka.  

 3. Predsedu športovo – kultúrnej komisie Vasila Siváka a členov Rastislava Siváka 

     a Petra Grundzu 

 

F/ Menuje 

  

 1. Ing. Antona Sakalíka za zástupcu starostu obce Kružlová na nasledujúce volebné 

      obdobie.  



G/ Schvaľuje 

 

 1. Sobášiacich a to PhDr. Adrián Gužo, Ing. Anton Sakalík, Slavomír Sivák 

 2. Sobášne dni: štvrtok a sobota 

  

H/ Ukladá 

 

 1. Spracovať zoznam psov na rok 2015. 

 

    T: do 31.12.2014 

    Z: Vasil Sivák, Slavomír Sivák, Ing. Anton Sakalík 

  

 

 

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová 

 

Overovatelia: Vasil Sivák   ...................................... 

  Peter Grundza   ..................................... 

     

 

 

       PhDr. Adrián Gužo 

       Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


