
 

 

    Z á p i s n i c a 
Z  8 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.11.2015 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesenia 
    4. Prehodnotenie platu starostu obce 
  5. Návrh na preplatenie zvyšnej časti dovolenky za rok 2015 

6. Návrh VZN č. 1/2015 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými                                
stavebnými odpadmi na území obce Kružlová 
7. Návrh rozpočtu na rok  2016 
 8. Návrh miestnych poplatkov na rok 2016 
 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

                        10.  Schválenie finančných náhrad pre poslancov OZ a schválenie   
                   mimoriadnych odmien pre poslancov OZ 

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 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 Petra Grundzu a Vasiľa 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. Poslanci prehodnotili plat starostu podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v ZNP podľa § 3 odst. 1 a navrhli navýšenie platu starostu 
podľa  § 4 odst. 2 na 70 %  čo činí 2407 € v hrubej mzde. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
5. Starosta obce predniesol poslancom návrh na preplatenie zvyšnej časti dovolenky za rok 
2015. Vzhľadom k tomu, že pre pracovnú vyťaženosť nevyčerpal dovolenku, navrhuje túto 
preplatiť.  Poslanci s daným návrhom súhlasili.   



 

 

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

 
 
6.  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  schválili nový zákon o odpadoch. Do oblasti 
odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien a bude platný od 
1.1.2016. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej 
únie, viac odpad separovať a recyklovať, ale aj zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov.  V 
súvislosti s tým je vypracovaný návrh VZN č. 1/2015, ktorý je potrebný schváliť na podmienky 
obce. Tento návrh VZN bol predložený poslancom a vzali ho na vedomie. 
 
7. Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný a poslanci 
s daným návrhom súhlasili. Návrh VZN bude vyvesený po dobu 15 dni na úradnej nástenke 
na pripomienkovanie. 
 
8. Starosta obce predložil poslancom návrh poplatkov na rok 2016. Návrh poplatkov  bude 
vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 
 
9. Hlavný kontrolór obce predložil poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 
2016. Tento návrh poslanci zobrali na vedomie. 
 
10. Blíži sa koniec roka a starosta obce bilancoval prácu poslancov a zástupcu starostu obce 
za uplynulé obdobie. Poďakoval všetkým za aktívny prístup k povinnostiam, ktoré pre nich 
počas roka z ich funkcie vyplynuli. V súvislosti s tým predniesol návrh na vyplatenie odmien 
za uplynulé obdobie, ktoré sa skladajú zo sumy za účasť na zasadnutiach OZ a za pomoc pri 
organizácii rôznych akcií. Odmenu pre zástupcu starostu obce navrhol vo výške 40% z platu 
starostu obce. Tieto budú vyplatené v najbližšom výplatnom termíne.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
11. V diskusii vystúpil Slavomír Sivák, ktorý navrhol zorganizovať pre deti od 0 do 15 rokov 
Mikuláša v sále kultúrneho domu a pripraviť im balíčky v hodnote 2,50  € na jedno dieťa. 
Poslanci s daným návrhom súhlasili. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
Vasiľ Sivák predniesol poslancom požiadavky občanov, ktorý bývajú na začiatku obce, či by 
nebolo možné rozšíriť verejné osvetlenie pri č. d. 1. Poslanci s daným návrhom súhlasili. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
12. Návrh na uznesenie. 
 
13. 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 zapisovateľov pánov 
Vasiľa  Siváka a Petra Grundzu. 
 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 2/2015 
A. Berie na vedomie 
Návrh Rozpočtu na rok 2016.  
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
 Uznesenie č. 3/2015 
A. Berie na vedomie 
Návrh Miestnych poplatkov na rok 2016. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
Uznesenie č. 4/2015 
A. Berie na vedomie 
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. 
 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
Uznesenie č. 5/2015 
B. Schvaľuje 
 
Plat starostu obce Kružlová podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v ZNP podľa § 3 odst. 1 s navýšením podľa § 4 
ods. 2 o 70%  s prepočtom od 1. Novembra 2015,  čo činí 2 407 .- € v hrubej mzde.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 6/2015 
B. Schvaľuje 
 



 

 

 Preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2015.  
 

        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
Uznesenie č. 7/2015 
B. Schvaľuje 
 
 Odmenu pre zástupcu starostu obce Ing. A. Sakalíka vo výške 40 % zo základného 
mesačného platu starostu. 
 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 8/2015 
B. Schvaľuje 
 
 Finančné náhrady pre poslancov OZ za účasť na zasadnutiach OZ a mimoriadne  odmeny za 
účasť na akciách. 

............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 9/2015 
B. Schvaľuje 
Balíčky pre deti od 0 do 15 rokov pri príležitosti Mikuláša. 
 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 10/2015 
C. Ukladá 
Zabezpečiť inštaláciu svetla na VO pri č. d. 1. 
        T: do konca roka 2015 
        Z: Ing. Sakalík 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 11/2015 
C. Ukladá 
Pripraviť Mikuláša pre deti od 0 do 15 rokov.  
        T: 19.12.2015 
        Z: Vasiľ Sivák 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 



 

 

 
Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová                 ................................... 
Overovatelia: Vasiľ Sivák             ................................... 
              Peter Grundza                                                       ................................... 
 
 
         PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce 
 
 
 
 


