
Z á p i s n i c a 

z  13 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.11.2016 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kružlová 

  5. Organizovanie tanečných zábav v obci 

  6. Stretnutie dôchodcov 

  7. Úprava rozpočtu č. 1/2016 

                        8. Rôzne 

  9. Návrh na uznesenie  

  10. 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 5. Poslanec Rastislav Sivák a Peter Grundza sa ospravedlnili. Zároveň oboznámil 

poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za:5  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Vasiľa  Siváka a Pavla Maššu. Za 

zapisovateľku  bola určená Bc. Iveta Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

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

minulom zasadnutí boli všetky splnené. 

 

4. Starosta obce predložil poslancom na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Kružlová na roky 2016-2021. Je to otvorený programový dokument, ktorý obsahuje analýzu 

sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej sociálneho vývoja, stanovenie cieľov a prvoradých 

potrieb, určenie prioritných potrieb v rozvoji sociálnej infraštruktúry. Poslanci sa oboznámili 

s daným dokumentom a tento jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

5. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kružlovej sa zúčastnili aj zástupcovia OR PZ vo 

Svidníku plk. Mgr. Miroslav Štoffa a nstrm. Peter Demjanovič. Informovali poslancov 

o povinnostiach, ktoré vyplývajú pre organizátora tanečnej zábavy. Je potrebné, aby bol 

určený presne hlavný usporiadateľ zábavy a ten mal na starosti aj pomocníkov, ktorí budú 

dodržiavať poriadok. Nakoľko pri jednej z posledných zábav došlo v obci k viacerým 

potýčkam medzi účastníkmi tohto podujatia a bola do obce niekoľkokrát vyslaná hliadka PZ 

vo Svidníku aj Rýchla záchranná služba zo Svidníka apeloval aj na poslancov, aby z titulu 

svojich mandátov šírili osvetu pri organizovaní týchto podujatí a dbali na dodržiavanie 

zákona. Predíde sa tak možným zraneniam a taktiež možným represiám zo strany PZ Svidník 

pre porušovanie verejného poriadku. Zároveň požiadal starostu obce o zaslanie listu so 

štatistickými údajmi o zložení obyvateľstva. Starosta informoval, že sa pravidelne sťažujú na 



organizovanie zábav aj viacerí obyvatelia obce. Treba citlivo zvážiť čo so zábavami ďalej, 

aby raz do obce nenabehli „kukláči“ respektíve, aby nedošlo k niečomu horšiemu. V plnej 

miere by za to prebral zodpovednosť vždy organizátor, ktorého meno je pred každou takouto 

organizovanou akciou pravidelne hlásené na útvar PZ SR vo Svidníku, no ľudia by vinili 

z toho aj obecné zastupiteľstvo, lebo to dopustilo. 

 

6. V ďalšom bode sa poslanci venovali organizácii Stretnutia dôchodcov pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším. Poslanci si rozdelili úlohy a dohodli sa, že každý dôchodca dostane 

poukážku vo hodnote 5€, sprchovací šampón, mydlo, knihu o obci Kružlová, nástenný 

kalendár. Na stretnutí bude podané občerstvenie pozostávajúce z dvoch chlebíkov, sladkého 

pečiva, kávy a čaju. Taktiež vystúpia aj žiaci Materskej a Základnej školy v Kružlovej a otec 

duchovný Mgr. Miroslav Humeník s krátkym kultúrnym programom.    

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

7. Starosta obce predložil poslancom schválený zoznam projektov a iných príjmov zo ŠR, z 

ktorými nebolo počítané v roku 2016 pre obec Kružlová. Tieto musia byť samozrejme 

doplnené do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu na rok 2016. 

    

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

8.  Starosta obce informoval poslancov so zoznamom neplatičov k dnešnému dňu. Požiadal 

ich, aby aj oni upozornili jednotlivých neplatičov na povinnosť vyrovnať si dane a poplatky 

do konca roka. V najbližšej dobe plánuje zvolať schôdzu s nezamestnanými, kde ich bude 

informovať o tom, že kto nebude mať vyrované všetky daňové pozdĺžnosti či dlhy na TKO 

a iné do roku 2016, bude znevýhodnený, pri prijatí do práce, voči takému, čo má vyrovnané 

všetky daňové pozdĺžnosti. Starosta obce informoval poslancov o viacerých projektoch, ktoré 

sú už podané a čaká sa už len na výsledky. Obec sa zapojila do projektu Nadstavba Materskej 

školy, výstavba Komunitného centra Kružlová, Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 

OcÚ, trpezlivo čakáme ešte aj na výsledky projektov a cez MV SR:  

- splnomocnenec vlády pre rómske komunity – asfaltovanie obecných komunikácií,  

- obnova cintorína z 1. svetovej vojny, 

- Terénna sociálna práca.  

 

Projekty na zamestnanie „Šanca“ resp. dobrovoľnícka práca cez ÚPSVaR budú 

pravdepodobne až v roku 2017.  

 

Projekt výstavba koreňovej čističky musí najprv prejsť schvaľovací proces so všetkými 

náležitosťami na MŽP SR až potom sa môže začať s pilotnými projektmi po celom 

Slovensku. Obec Kružlová je zaradená v evidencii s tým, že má eminentný záujem a veľmi 

dobré parametre na to, aby bola medzi pilotnými obcami a začalo sa danú výstavbu 

realizovať. Predpoklad je niekedy v rokoch 2017 – 2018.    

 



Keďže sa blíži koniec roka starosta obce predniesol návrh na odmenu zástupcu starostu p. Ing. 

Sakalíka a aj poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupcovi starostu navrhol odmenu vo 

výške 40% z jeho základného platu. Poslanci sú odmeňovaní podľa účasti na zastupiteľstvách 

a za pomoc pri organizovaní obecných akcií za II. polrok 2016 podľa prezenčných listín. 

Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. Na základe návrhu poslanca V. Siváka z dôvodu 

zaneprázdnenosti starostu obce počas roka a z dôvodu vybavenia značných finančných 

prostriedkov súvisiacich s predkladanými projektmi (za rok 2016 je to suma 550 290,06€) 

poslanci jednohlasne súhlasili s preplatením zostatkovej časti dovolenky za rok 2016. Starosta 

obce sa úprimne poďakoval a podotkol, že zoznam schválených financií z projektov 

v jednotlivých rokoch je si možne pozrieť ktokoľvek na stránke www.kruzlova.sk v položke 

Granty.   

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

9. Návrh na uznesenie predniesol p. Mašša. 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2016 

A. Berie na vedomie 

Určenie zapisovateľky  zasadnutia OZ Bc. Ivety Mackaničovej a určenie overovateľov 

zápisnice pánov Vasiľa Siváka a Pavla Maššu. 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2016 

A. Berie na  vedomie       

Informáciu o organizovaní tanečných zábav podanú zástupcom OR PZ Svidník plk. Mgr. 

Miroslavom Štoffom. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

  

Uznesenie č. 3/2016 

A. Berie na  vedomie 

Informáciu o neplatičoch k 2.11.2016 

  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 



Uznesenie č. 4/2016 

B. Schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kružlová.  

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2016 

B. Schvaľuje 

Poukážku v hodnote 5€ pre každého  dôchodcu, hygienický balíček, občerstvenie, knihu, 

kalendár.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2016 

B. Schvaľuje 

Úprava rozpočtu 1/2016 v príjmovej a výdavkovej časti. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2016 

B. Schvaľuje 

Odmeny pre zástupcu starostu vo výške 40% zo základného platu starostu obce a odmeny 

poslancov obecného zastupiteľstva podľa účasti na zastupiteľstvách a a za pomoc pri 

organizovaní obecných akcií za II. polrok 2016 podľa prezenčných listín. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2016 

B. Schvaľuje 

Preplatenie zostatkovej časti dovolenky za rok 2016 pre starostu obce. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 



Uznesenie č. 9/2016  

C. Ukladá 

Spracovať list pre OR PZ Svidník so štatistickým údajmi o počte obyvateľov obce Kružlová. 

        T: do 15.11.2016 

        Z: poslanci OZ 

   

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2016  

C. Ukladá 

Zorganizovať stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

        T: do 06.11.2016 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

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

 

Overovatelia:  Vasiľ  Sivák             ................................... 

 

             Pavol Mašša                                           ................................... 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 


