
    Z á p i s n i c a 

z 5 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2015 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Schválenie odmien pre poslancov a pracovníkov OcÚ 

  5. Schválenie odmeny pre zástupcu starostu obce 

  6. Návrh záverečného účtu obce Kružlová 

  7. Stanovisko k záverečnému účtu 

  8. Správa o činnosti HK v rozpočtovom roku 2014 

  9. Plán asfaltovania ciest v obci – III.etapa 

           10. Úprava rozpočtu č. 1/2015 

           11. Diskusia 

           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 7. Zároveň oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom 

jednohlasne súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mariána Siváka a Slavomíra Siváka. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

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

minulom zasadnutí boli splnené. 

 

4. Nakoľko prešiel polrok starosta oboznámil poslancov s návrhom na vyplatenie finančných 

náhrad za účasť na zastupiteľstve a mimoriadnych odmien pre poslancov OZ a pracovníkov 

obce. Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili. Výplatná listina je súčasťou tejto 

zápisnice.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

5. Taktiež bola jednohlasne schválená odmena pre zástupcu starostu obce vo výške 30% zo 

mzdy. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 



 

6. Návrh záverečného účtu za rok 2014 predniesol starosta obce Kružlová. Podrobne 

oboznámil poslancov so stavom hospodárenia za uplynulý rok. Záverečný účet tvorí súčasť 

tejto zápisnice. Poslanci schválili záverečný účet jednohlasne bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

7. Stanovisko k záverečnému účtu predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Peter Zelizňak. Toto 

stanovisko taktiež tvorí súčasť zápisnice. 

 

8. Správu o činnosti hlavného kontrolóra v rozpočtovom roku 2014 predniesol Ing. Peter 

Zelizňak. Táto správa tvorí súčasť zápisnice.  

 

9. Ďalším bodom programu bolo schválenie III. etapy asfaltovania ciest v obci. Poslanci 

schválili asfaltovanie ciest v úsekoch od mosta pri budove Jednoty smerom k č. d. 27 – cesta 

popri vode, v osade Hrabiny od č. d. 114 odbočka vľavo, 3 parkoviská pri miestnom cintoríne.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

10. Starosta obce predniesol poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č.1/2015, ktorá sa týka 

úpravy finančných prostriedkov z položky 111. V príjmovej časti OcÚ sa rozpočet navyšuje 

o 91317,44 €, v príjmovej časti ZŠ sa rozpočet navyšuje o 8391 €. Vo výdajovej časti OcÚ sa 

rozpočet navyšuje o 49518,24 €, vo výdajovej časti ZŠ sa rozpočet navyšuje o 50190,20 €.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

11. V diskusii starosta oboznámil poslancov s tým, že obec dostane služobné vozidlo, ktoré 

vyraďovala Polícia. Toto vozidlo musí prejsť technickou a emisnou kontrolou a bude slúžiť 

na výkon samosprávnych funkcií. Ďalej obec dostane prívesný požiarny vozík v hodnote 15 

tis. €.  Oboznámil taktiež poslancov s pripravovanou rekonštrukciou priestorov pri Dennom 

stacionári, ktoré sú v miernom sklze, nakoľko skoro každý víkend sa usporadúvajú akcie 

v priestoroch KSB a nie je možné s touto rekonštrukciou sociálnych zariadení začať. Ďalej 

starosta obce informoval poslancov s postupom prác pri odovzdávaní nových bytoviek do 

užívania. Zatiaľ nie je doriešené zapojenie na elektrickú energiu. Ako náhle príde vyjadrenie 

z VSE Košice, bude potrebné doriešiť otázky prenájmu bytov, výšku nájomného a byty sa 

môžu odovzdať do užívanie. Táto otázka bude prerokovaná poslancami OZ.  

V diskusii vystúpil obyvateľ obce p. Žumár Michal, ktorý mal dotaz komu patria priekopy pri 

hlavnej ceste. Tie sú v starostlivosti Slovenskej správy ciest. Ďalej poukázal na to, že občania 

neseparujú odpad a možno by bolo dobré venovať sa viac osvete v tomto smere.  

Vasiľ Sivák navrhol osadiť spomaľovače v osade Hrabiny a pri bytovke smerom k Základnej 

škole, čím by sa predišlo možnému ohrozeniu občanov a najmä detí. Ďalej požiadal, či by 

nebolo možné napísať list na TELEKOM so žiadosťou o rozšírenie ich siete, čím by sa 

dosiahlo najmä lepšie pokrytie internetom.  

Ing. Sakalík odovzdal odkaz od návštevníkom obce, že máme pekne upravenú dedinu a sú 

prekvapení dobrou výchovou detí, ktoré slušne pozdravia cudzích ľudí.  

 

13. Návrh na uznesenie predniesol Pavol Mašša. Toto bolo jednohlasne schválené. 



 

   U z n e s e n i e č. 5/ 2015 

     z 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 30.6.2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2015 

A. Berie na vedomie 

 Určenie zapisovateľky  zasadnutia OZ pani Bc. Mackaničovej a určenie overovateľov 

pánov Mariána Siváka a Slavomíra Siváka. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2015 

A. Berie na vedomie 

 Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2014. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2015 

A. Berie na vedomie 

 

 Informáciu starostu o spracovaných projektoch. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2015 

A. Berie na vedomie 

 

 Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. 

  

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 5/2015 

B. Schvaľuje 

 

 Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. 

 

 

 



 

Uznesenie č. 6/2015 

B. Schvaľuje 

 

 Úpravu rozpočtu č. 1/2015 v príjmovej časti OcÚ o 91317,44 €, v príjmovej časti ZŠ o 

8391,00 €, vo výdajovej časti OcÚ o 49518,24 €, vo výdajovej časti ZŠ o 50 190,20 € 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

        

Uznesenie č. 7/2015 

B. Schvaľuje 

  

 Finančné náhrady pre poslancov OZ za účasť na zastupiteľstve a mimoriadne     

 odmeny pre poslancov a pracovníkov obce za I. polrok 2015. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

Uznesenie č. 8/2015 

B. Schvaľuje 

 

 Odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 30 % zo mzdy. 

 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2015 

B. Schvaľuje 

 

 III.etapu asfaltovania miestnych komunikácii a to pri starom moste od budovy Jednoty 

k č.d. 27 – cesta popri vode, v osade Hrabiny pri č.d. 114 odbočka vľavo, 3 parkoviská pri 

miestnom cintoríne. 

        

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2015 

D. Ukladá 

 

 Zabezpečiť osadenie spomaľovačov v osade Hrabiny 2 ks a pri bytovke smerom k ZŠ 

1 ks. 

       T: do konca júla 2015 

       Z: poslanci OZ 

 



 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

Uznesenie č. 11/2015 

D. Ukladá 

 

 Spracovať list na TELEKOM  so žiadosťou o rozšírenie siete, hlavne internetu.  

 

       T: ihneď 

       Z: Ing. Sakalík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia: Marián Sivák             ................................... 

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

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


