
    Z á p i s n i c a 
z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2015 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesenia 
  4. Schválenie VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
                   s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružlová 
  5. Stanovisko HK k návrhu  rozpočtu na rok 2016 
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2016 
  7. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2016 
  8. Schválenie Úpravy rozpočtu č. 2/2015  
  9. Informácie starostu obce 
  10. Diskusia 
  11. Návrh na uznesenie 
  12. 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 Rastislava Siváka a Slavomíra Siváka, za zapisovateľku 
bola určená pani Bc. Mackaničová. 
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 alebo sú v štádiu plnenia. 
 
4. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Kružlová.  
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
5. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 predniesol aj hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák. Toto 
tvorí súčasť zápisnice.  
 
6.Pred hlasovaním o Rozpočte obce Kružlová na rok 2016 sa zo zasadnutia OZ ospravedlnil Marián 
Sivák.  Poslanci v zložení 6 poslancov jednohlasne schválili Rozpočet obce Kružlová na rok 2016 ako 
vyrovnaný. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
7. Poslanci taktiež jednohlasne schválili miestne poplatky na rok 2016. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 



8. Starosta obce predložil poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č. 2/2016, ktorý zohľadňuje čerpanie 
na jednotlivých položkách. Poslanci túto úpravu rozpočtu jednohlasne schválili. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
9. Starosta obce informoval poslancov, že obci bola poskytnutá dotácia z MV SR vo výške 9 700€  na 
Rekonštrukciu obecnej komunikácie v rómskej osade. Ďalej oboznámil poslancov, že od 1.1.2016 
nastúpi do práce celkovo 12 osôb, ktorí budú zamestnaní cez ÚPSVaR Bardejov a budú vykonávať 
práce súvisiace s údržbou čistoty v obci. Tento projekt je na 9 mesiacov. 2 osoby budú zamestnané 
ako organizátori aktivačných prác na 6 mesiacov.  Zároveň požiadal poslancov, aby oslovili 
jednotlivých pracovníkov a zhromaždili údaje, ktoré sú potrebné k uzatvorenie pracovných zmlúv.  
Starosta obce taktiež oboznámil poslancov, že obec Kružlová ako jedna z viac obcí dostane súpravu 
povodňovej záchrannej služby (hasičský vozík) pre hasičské jednotky z MV SR.   Túto súpravu 
prevezme osobne od ministra vnútra Kaliňáka 18.12.2015. Starosta obce informoval poslancov aj so 
stavom financií na jednotlivých účtoch, s množstvo vybratých poplatkov za rok 2015 a so stavom 
pohľadávok voči obyvateľstvu. K dnešnému dňu pohľadávky voči obyvateľstvu činia 481,67 €. Táto 
suma sa mení, nakoľko obyvatelia obce sú pravidelne upozorňovaní na svoje záväzky voči obci a tieto 
aj uhrádzajú. 
 
10. V diskusii ako prvý vystúpil poslanec Rastislav Sivák , ktorý predložil OZ Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z rozpočtu obce Kružlová vo výške  6 000.- €. Tieto finančné prostriedky žiada pre 
svoju organizáciu Pomoc Rómom, n. o., ktorej je štatutárom a chce ich použiť na zorganizovanie troch 
kultúrnych podujatí v roku 2016. Poslanci túto žiadosť zobrali na vedomie a vyjadria sa k nej na 
jednom z nasledujúcich zasadnutí OZ.  Ďalej sa poslanec R. Sivák informoval ako pokračujú práce s 
vydláždením šancov smerom k osade Hrabiny. Starosta obce informoval, že kocky sú uložené pri 
Základnej škole a s prácami sa začne v jarných mesiacoch. Poslanci sa dohodli, že dlažbu premiestnia 
k Domu smútku, aby sa zamedzilo jej rozkrádaniu. Poslanec  Vasiľ  Sivák navrhol, aby vianočné 
osvetlenie bolo inštalované aj v osade Hrabiny. Rastislav Sivák mal dotaz, či v rámci Zásad 
odmeňovania obce Kružlová môže poslanec navrhnúť odmenu aj občanovi obce za mimoriadne 
splnenie úlohy, ktorá by bola vyplatená z rozpočtu obce.  Možnosť vyplatenia takejto odmeny preverí 
hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák a s výsledkom budú poslanci oboznámení na najbližšom 
zasadnutí.  Poslanec  Mašša upozornil na zlepšenie dochádzky nezamestnaných, ktorí sú zapojení do 
aktivačných prác.  
 
11. Návrh na uznesenie. 

 

12. Po prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 1/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 
A. Berie na vedomie 
Určenie zapisovateľky  zasadnutia OZ pani Bc. Mackaničovej a určenie overovateľov zápisnice pánov 
Rastislava  Siváka a Slavomíra Siváka. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 2/2015 
A. Berie na vedomie 
Stanovisko HK k návrh rozpočtu obce Kružlová na rok 2016. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 3/2015 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o vybraných poplatkoch za rok 2015. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
Uznesenie č. 4/2015 
A. Berie na vedomie 
Žiadosť poslanca  Rastislava Siváka o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre organizáciu 
Pomoc Rómom, n.o vo výške 6000.- z rozpočtu obce Kružlová, ktorej je štatutárom.  
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
Uznesenie č. 5/2015 
B. Schvaľuje 
Úpravu rozpočtu č. 2/2016 vo výške 354 412,77 v príjmovej častí a vo výške 236 038,50 vo výdajovej 
časti. 

............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
Uznesenie č. 6/2015 
B. Schvaľuje 
Rozpočet obce Kružlová na rok 2016 ako vyrovnaný.      2.
     Bežný rozpočet 
                - príjmy  610 255,00 € 
     - výdavky 610 255,00 € 
     Kapitálový rozpočet 
     - príjmy 0 € 
     - výdavky 0 € 
     Finančné operácie 
     - 0 € 
     - výdavky 0 € 
     Rozpočet spolu 
                - príjmy 610 255,00 € 
     - výdavky 610 255,00 € 



Uznesenie č. 7/2015 
B. Schvaľuje 
Miestne poplatky na rok 2016.   
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 8/2015 
B. Schvaľuje 
 VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Kružlová. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 9/2015 
C. Ukladá 
Zabezpečiť zber údajov potrebných na vyhotovenie pracovných zmlúv pre zamestnancov, ktorí 
nastúpia do práce od 1.1.2016. 
        T: do 1.1.2016 
        Z:  Slavomír Sivák, Vasiľ Sivák 
Uznesenie č. 10/2015 
C. Ukladá 
Zhromaždiť dlažbu pri Dome smútku. 
        T: do2 1.12.2015 
        Z:  poslanci OZ 
 
 
Uznesenie č. 11/2015 
C. Ukladá 
Preveriť možnosť doplnenia Zásad odmeňovania poslancov OZ o možnosť navrhnúť odmeny aj z 
radov občanov.  
        T: najbližšie zasadnutie OZ 
        Z: Ing. Zelizňák, kontrolór obce 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová                 ................................... 

Overovatelia:  Rastislav Sivák            ................................... 

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

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 


