
    Z á p i s n i c a 

Z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2015  

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Zorganizovanie stretnutia dôchodcov – Mesiac úcty k starším 

  5. Úprava miestnych poplatkov 

  6. Informácia o pripravovaných projektoch 

  7. Žiadosť Martina Grundzu č. 83 o odkúpenie pozemku. 

  8. Diskusia 

  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 6. Rastislav Sivák sa ospravedlnil. Zároveň oboznámil poslancov 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 Ing. Antona Sakalíka a Mariána Siváka, za 

zapisovateľku bola určená pani Bc. Mackaničová. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  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. Ako každoročne tak aj tento krát poslanci odsúhlasili organizovanie stretnutia dôchodcov 

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Toto stretnutie sa bude konať 8.11.2015 o 15,00 hod. 

v školskej jedálni . Poslanci sa dohodli, že darček bude pozostávať z uteráka, puzdra na 

okuliare, šnúrky na okuliare a poukážky v hodnote 3 €. Taktiež bude pre prítomných 

dôchodcov zabezpečené občerstvenie vo forme párky, káva, čaj, drobné pečivo. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

5. Vzhľadom k tomu, že o organizovanie zábav majú záujem aj občania mimo našej obce, 

starosta navrhol zvýšiť poplatok za prenájom sály na zábavu na 300 € ( záloha 400 €) + 

kuchyňa 15 €. 



V súvislosti s tým poslanci navrhli prehodnotiť aj zľavu, ktorá sa poskytuje organizátorom 

týchto zábav za elektrickú energiu. Komplexné úpravy budú zahrnuté v Miestnych poplatkoch 

na rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Starosta obce informoval poslancov, že pre obec bol schválený príspevok vo výške 99 tis. € 

z Environmentálneho fondu, ktorý bude slúžiť na likvidáciu nelegálnej skládky na okraji obce 

Kružlová. S prácami sa začne v najbližších dňoch a mali by byť ukončené do konca novembra 

2015. Z Okresného úradu v Prešove bola na základe našej žiadosti poskytnutá dotácia vo 

výške 30 tis € na opravu palubovky telocvične v ZŠ. Palubovka je hotová a v blízkej 

budúcnosti bude slúžiť žiakom aj obyvateľom obce. Ďalej starosta obce informoval poslancov 

o rokovaní so súkromnou firmou , ktorá má záujem v obciach mikroregiónu urobiť pokládku 

optických sietí. V rámci toho budú aj najmenšie obce v našom regióne mať prístup 

k rýchlemu internetu. Práce by mali byť prevedené do konca roka 2017. Momentálne prebieha 

stavebné konanie. 

 

7. Starosta obce predložil poslancom žiadosť Martina Grundzu č. 83 o odkúpenie pozemku, 

ktorý susedí s jeho rodinným domom. Nakoľko prebiehajú v obci Kružlová pozemkové 

úpravy v rámci ktorých by mali byť vytýčené aj nové prístupové cesty k pozemkom, poslanci 

sa dohodli, že počkajú do ich ukončenia a následne sa zistí, kto je vlastníkom pozemku 

o ktorý má p. Grundza záujem. K tomuto bodu sa poslanci vrátia po skončení pozemkových 

úprav.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

8. V diskusii vystúpil V. Sivák, ktorý navrhol rozšírenie verejného osvetlenia v osade 

Hrabiny. Zdôvodnil to tým, že terajšie osvetlenie je nepostačujúce a svetlá sú veľmi ďaleko 

od seba. Poslanci sa dohodli, že urobia obhliadku na mieste a zvážia  ďalšie kroky. Ďalej 

navrhol navýšiť počet spomaľovačov o 1 kus. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

 Ďalej pán Vasiľ Sivák upozornil na zvýšený výskyt hlodavcov v osade Hrabiny a v okolí 

ostatných kontajnerov. Poslanci sa dohodli, že sa zakúpia prostriedky na deratizáciu 

hlodavcov v počte 20 balení.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

Ing. Anton Sakalík upozornil, že je potrebné šíriť medzi obyvateľmi osvetu triedenia odpadu. 

V súvislosti s tým sa poslanci dohodli, aby sa oslovili Technické služby s požiadavkou 

umiestnenia kontajnerov na plasty a sklo najmä v osadách a pri nových bytovkách a taktiež 

presunúť k týmto bytom veľkoplošné kontajnery. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 



V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov i pripravovanom rozšírení denného 

stacionára. K rozšíreniu stacionára by malo dôjsť od januára 2016. O bližšom termíne budú 

občania informovaní. Všetky doklady zo strany potencionálnych klientov boli zaslané do 

Bardejova na ďalšie spracovanie. 

Ďalej informoval starosta obce o pripravovanom spustení zamestnania obyvateľov obce cez 

ÚPSVaR Bardejov v rámci projektu Šanca pre nezamestnaných. Bližšie podmienky budú 

záujemcom o tento projekt včas podané. Nezamestnaní do 50 rokov by mali spĺňať 

podmienku evidencie uchádzača o zamestnanie v dĺžke 1 rok, nad 50 rokov túto podmienku 

nemusia spĺňať.  

 

9. Návrh na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   U z n e s e n i e  

     zo 7. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 22.10.2015. 

 

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 Ing. Anton Sakalík. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2015 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o pripravovaných projektoch. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2015 

B. Schvaľuje 

 

 Poukážky v hodnote 3 € pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

        

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2015 

B. Schvaľuje 

 

 Upraviť poplatky za prenájom sály pre občanov bez trvalého pobytu v obci Kružlová  

na rok 2016 a upraviť zľavu na elektrickú energiu pri organizovaní kultúrnych podujatí v sále 

KSB. 

         

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2015 

B. Ukladá 

 Presunúť veľkoplošné kontajnery k bytom nižšieho štandardu. 

         

 

       T: do konca roka 2015 

       Z: poslanci OZ  

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 6/2015 

B. Ukladá       Starosta obce 

 Navýšiť počet spomaľovačov o 1 ks. 

 

       T: III.-IV/2016 

       Z: Vasiľ Sivák  

        

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 7/2015 

B. Ukladá 

 Osloviť Technické služby Svidník s požiadavkou umiestnenia kontajnerov na sklo 

a plasty v obci.  

 

       T: november 2015 

       Z: poslanci OZ 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2015 

B. Ukladá 

 Zorganizovať Mesiac úcty k starším. 

       T: november 2015  

       Z: poslanci OZ 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9/2015 

B. Ukladá 

 Urobiť obhliadku verejného osvetlenia v osade Hrabiny. 

       T: november 

       Z: V. Sivák, Ing. Sakalík 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2015 

B. Ukladá 

 Zakúpiť prostriedok na deratizáciu v obci v počte 20 balení. 

       T: ihneď 

       Z: S. Sivák, V. Sivák 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

        

Uznesenie č. 11/2015 

B. Ukladá 

 Prehodnotiť zľavu za elektrickú energiu pri organizovaní verejných podujatí v sále 

KSB. 

       T: rok 2016 

       Z: Ing. Sakalík 

 

            

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

        PhDr. Adrián Gužo 

        Starosta obce 

 

 

        

 

 

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

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

            Ing. Anton Sakalík                           ................................... 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         Starosta obce 

 

 

 


