
    Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2015 

 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Informácia riaditeľky školy o výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ 

  5. Prehodnotenie a úprava Miestnych poplatkov na rok 2015 

  6. Informácia o postupe pri výberových konaniach a vyhodnocovaní ponúk 

  7. Informácia o zamestnancoch obce a ich pracovnom zaradení 

  8. Informácia o majetku obce a financiách obce 

  9. Prehodnotenie platu starostu obce 

  10. Informácia o pripravovaných projektoch 

  11. Diskusia 

  12. Návrh na uznesenie 

  13. Záver 

 

 

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

prítomných a oboznámil ich s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne 

súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Pavla Maššu a Slavomíra Siváka. 

 

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

predchádzajúcom zastupiteľstve sú splnené. 

 

4. Riaditeľka školy Mgr. Krištofová informovala poslancov a prítomných občanov obce 

o výchovno - vzdelávacom procese v škole. Základnú školu navštevuje 105 žiakov a 2 žiaci 

Rozhodnutím riaditeľky ZŠ plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Škola má 18 

žiakov integrovaných . V škole pracuje 16 stálych zamestnancov a 8 zamestnancov je 

zamestnaných cez rôze projekty. Zo žiakov ZŠ Kružlová 80 ich navštevuje výtvarný odbor, 

ktorý patrí pod ĽŠU Svidník. V budúcnosti sa plánuje otvorenie hudobného odboru taktiež 

v spolupráci s ĽŠU Svidník. Škola bola úspešná pri získaní tzv. nórskych projektov, v rámci 

ktorých pracujú štyri krúžky, bola vybavená miestnosť s hudobnou aparatúrou, postavený 

altánok v areáli školy a deti absolvovali výlet v Prešove a pripravuje sa pobyt detí 

v Bratislave. Stále v škole prebieha rekonštrukcia jednotlivých tried a taktiež boli získané 

prostriedky vo výške 10 tis. € na rekonštrukciu elektroinštalácie v telocvični ZŠ.  

 

5. Na základe požiadavky poslancov Vasila Siváka, Slavomíra Siváka, Mariána Siváka a Petra 

Grundzu starosta obce predložil poslanom ich návrh na úpravu Miestnych poplatkov v obci 

Kružlová. Podrobný rozpis úpravy týchto poplatkov je uvedený v uznesení č. 2 aj s rozpisom 

hlasovanie poslancov. 



 

6. Na základe požiadavky poslancov Vasila Siváka, Slavomíra Siváka, Mariána Siváka a Petra 

Grundzu starosta obce oboznámil poslancov s postupom pri výberových konaniach na 

obsadzovanie pracovných miest, ktoré vznikajú úspešným vyhodnotením rôznych projektov 

spracovaných Obecným úradom. Pri každom takomto projekte je vydaný ,, Postup pri 

realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných miest“, kde je presne určené, kto 

môže byť vo výberovej komisii. Poslanci obce nie sú oprávnení vytvárať žiadne komisie pre 

výberové konania. Čo sa týka vyhodnocovania ponúk, Obec Kružlová má spracovanú 

Smernicu obce Kružlová o verejnom obstarávaní, ktorá je v platnosti a bude platiť do konca 

februára 2015. Od 1.3.2015 je obec povinná všetky zákazky nad 1000 € zabezpečovať cestou 

elektronického trhoviska. Zákazky do 1000 € bude vyhodnocovať skupina, kde môže byť 

delegovaný aj poslanec obce, ktorý doloží potrebné doklady, že spĺňa odborné predpoklady 

pre danú zákazku. Poslanci sa dohodli, že meno poslanca, ktorý bude pracovať v tejto skupine 

predložia na nasledujúce zastupiteľstvo.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Na základe požiadavky poslancov Vasila Siváka, Slavomíra Siváka, Mariána Siváka a Petra 

Grundzu bol poslancom predložený zoznam zamestnancov obce Kružlová k dnešnému dňu. 

Obec celkovo zamestnáva 17 osôb z toho: 3 osoby sú platené plne z rozpočtu obce, 2 osoby 

majú na obci čiastočný pracovný úväzok, 12 osôb je plne platených v rámci  rôznych 

projektov, ktoré obec získala. Poslancom bol predložený zoznam s menom a priezviskom, 

funkciou, dňom vymenovania a dňom ukončenia pracovného pomeru u pracovníkom, ktorí sú 

zamestnaní na dobu určitú a spôsobom preplácania mzdy. 

  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

8. Na základe požiadavky poslancov Vasila Siváka, Slavomíra Siváka, Mariána Siváka a Petra 

Grundzu starosta obce oboznámil poslancov s majetkom obce a financiách obce. Bol im 

predložený rozpočet obce na rok 2015 ako aj podrobný stav finančných prostriedkov ku 

koncu roka 2014.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

9. Starosta obce predložil poslancom návrh na prehodnotenie svojho platu v súlade so 

zákonom č. 253/1994 Z.z, o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v ZNP. Poslanci sa dohodli, že týmto bodom sa budú zaoberať na 

nasledujúcom zasadnutí.  

 

10. Starosta obce predložil poslancom prehľad o pripravovaných projektoch na nasledujúce 

obdobie. V mesiaci december 2014 boli škole poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 

tis. € na rekonštrukciu elektroinštalácie v telocvični Základnej školy. Momentálne je 

rozbehnutý projekt Občianske hliadky a obec má spracovaný projekt na Reguláciu prítoku 

miestneho potoka do hlavného toku . Tento projekt bol dočasne vyradený z výberového 

konania, ale Obec Kružlová sa môže znovu uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov 



v tomto roku. Vzhľadom k tomu, že je len začiatok roka a nie je veľa výziev na internete, tieto 

sa budú priebežne sledovať a v prípade, že výzvy na predkladanie projektov budú pre obec 

výhodné, budú sa spracovávať projekty.  

 

11. V diskusii vystúpili: 

Rastislav Sivák mal dotaz na riaditeľku ZŠ, či školu navštevujú aj deti neromov alebo len 

rómske a či boli oslovení títo rodičia s ponukou, aby povinnú školskú dochádzku si plnili 

v tunajšej ZŠ. Riaditeľka kontaktovala aj týchto rodičov, no je v plnej právomoci rodiča 

rozhodnúť o tom, kde jeho dieťa bude navštevovať základnú školu.  

Slavomír Sivák  - ako je to s návštevou deti v MŠ. Taktiež ju navštevujú len rómske deti. 

Marián Sivák – mal dotaz, či by sa nemohli zrušiť poplatky za réžiu pri stravovaní žiakov 

v ZŠ. Starosta obce informoval poslancov, že Obec Kružlová má spracované VZN o vyberaní 

týchto poplatkov a navrhol, aby zmena VZN sa uskutočnila koncom roka. Poslanci s daným 

návrhom súhlasili.  

Vasil Sivák vystúpil s návrhom, aby mamičkám novorodencov bol poskytnutý z rozpočtu 

obce darček alebo šeková poukážka vo výške 20 . Poslanci po vzájomnej konzultácii navrhli 

tento bod presunúť na najbližšie zastupiteľstvo.  

Vasil Sivák v mene ostatných poslancov predniesol návrh na zorganizovanie Rómfestu, ktorý 

by sa konal 19.6.2015. Starosta obce navrhol, aby bolo spracované najprv organizačno-

technické zabezpečenie tejto akcie a k danému bodu sa vrátili na najbližšom zastupiteľstve. 

Poslanci s daným návrhom súhlasili. 

Rastislav Sivák sa informoval, kto bol zamestnaný vrámci projektu MRK II ako doprovod 

detí do ZŠ a či je možné v danom projekte pokračovať. V prípade záujmu je možné v danom 

projekte pokračovať aj naďalej.  

Vasil Sivák sa informoval, či je možné využívať priestory posilňovne. Starosta obce 

oboznámil poslancov, že väčšina zariadenia obce je majetkom súkromného občana a je 

potrebné zvolať jednanie s ním, či by bol ochotný dané zariadenie dať do užívanie a za akých 

podmienok. Taktiež by bolo potrebné poveriť jedného človeka, ktorý má hmotnú 

zodpovednosť a staral by sa o uvedené priestory a zariadenie.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Vasil Sivák sa informoval, či zasadnutia Obecnej rady sú zvlášť finančne ohodnotené. 

Starosta odpovedal, že finančne ohodnotené sú len zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

Z občanov prítomných na zasadnutí OZ vystúpil p. Mihaľ, ktorý mal výhrady voči prenájmu 

sály kultúrneho dobu pre cudzích občanov, nakoľko dochádza k rušeniu nočného kľudu 

v obci. Taktiež upozornil, aby sa zábavy a ostané spoločenské akcie nekonali v čase pôstu.  

 

12. Návrh na uznesenie. 

 

13. Po prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce ukončil rokovanie Obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/02/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

A. Berie na vedomie 

1. Informatívnu správu o činnosti ZŠ. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu o priebehu a postupe pri výberových konaniach  

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 3/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu o zamestnancoch obce, ich pracovnom zaradení a spôsobe preplácania miezd. 

2. Informáciu o financiách obce a majetku obce. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 4/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

B. Schvaľuje 

1. Poplatok za prenájom sály na svadbu, krstiny /domáci/ -  30 € 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

2. Poplatok za prenájom sály na zábavu, ples, iné /domáci/ -  80 € / záloha 120 €/  

                 / cudzí/  - 140 € / záloha 200 €/  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

3. Za služby Domu smútku /domáci/ -  20 € 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 



4. Za prenájom prívesného vozíka / domáci/  - 5 € /záloha 20/ 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

5. Za prenájom miešačky /domáci/  -  3 €  /záloha 20/ 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Za prenájom rebríka /domáci/ -  1 € 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Blahoželanie jubilantom – pri 50 r., 55 r.,60 r.,  - zdarma.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

8. Poplatok za požičanie stola zo sály – ruší sa 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Poplatok za požičanie stoličky zo sály – ruší sa  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

10. Prenájom miestnosti na oslavu – ruší sa 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 5/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

C. Ukladá 

1. Zvolať jednanie s majiteľom posilňovacieho zariadenia vo Fitnes centre. 

      T: do 30.3.2015 

      Z: Vasil Sivák 

 

 

 

 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 



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

Overovatelia: Pavol Mašša             ................................... 

            Slavomír Sivák                                      ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         Starosta obce 

 


