
Z á p i s n i c a 

z  12 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.08.2016 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Projekt Komunitné centrum Kružlová 

  5. Akčný plán okresu Svidník  - výstavba koreňovej čističky 

  6. Športovo kultúrny deň Aby údolie smrti ožilo 2016  

  7. Zriadenie Denného stacionára 

  8. Schválenie VZN č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb V Dennom stacionári 

  9. Informácie starostu obce: projekty, akcie, iné 

  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 6. Poslanec 

Rastislav Sivák sa rokovania zastupiteľstva nezúčastnil.   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 starosta obce poslancov Mariána  Siváka a Ing. Antona Sakalíka, 

za zapisovateľa bol určený pán Mašša. 

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. Starosta obce informoval poslancov s novou výzvou Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske 

komunity, v rámci  ktorej bude možnosť zapojiť sa do vybudovania Komunitného centra v našej 

obci. Toto Komunitné centrum by mohlo byť vybudované pri Základnej škole a náklady by mali 

byť okolo 350 000€. V prípade schválenia bude potrebné preklasifikovať pozemok z TTP na 

stavebný pozemok. Poslanci jednohlasne súhlasili so zapojením sa do danej výzvy. Starosta 

predložil na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb Kružlová, ktorý poslanci jednohlasne 

schválili. Starosta obce predložil poslancom návrh na podanie Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na SO (MV SR) s názvom „Komunitné centrum Kružlová“, kód výzvy: OPLZ-PO6-

SC613-2016-2, pričom ciele projektu sú v súlade s platným „Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Kružlová na roky 2014-2024“. 

         zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

         zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 



         zabezpečenie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

5. V tomto období bol spracovaný Akčný plán okresu Svidník, v rámci ktorého pánom  

Zamkovským bol predstavený aj projekt Výstavby koreňovej čističky. Pri realizácii tohto projektu 

by bolo možné zamestnať 3-5 ľudí. Obec Kružlová dala zámer, že by sa zapojila do výstavby tejto 

čističky. Do konca augusta bude známe, či budeme zaradení do výstavby tejto čističky. V prípade 

úspechu obec bude rokovať s Gréckokatolíckou eparchiou Prešov o možnosti odkúpenia pozemku, 

na ktorom by daná čistička bola vybudovaná. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Aj tohto roku sa poslanci dohodli, že zorganizujú kultúrno – športový deň pre občanov obce 

a okolie. Toto podujatie sa bude konať 3.9.2016 v priestoroch pri Základnej škole a bude mať 10 

disciplín. Pre každého obyvateľa obce bude pripravená klobása a 0,5l kofoly alebo piva. Lístky 

s uvedenými komoditami im budú doručené domov.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Starosta obce informoval poslancov so situáciou okolo Denného stacionára, ktorého je 

momentálne zriaďovateľom S.O.S Bardejov. Od 1.1.2017 by mal byť zriaďovateľom Obecný úrad 

nakoľko SOS Bardejov plánuje zrušiť činnosť k uvedenému dátumu. Táto služba je pre občanov 

obce, ktorí sú odkázaní na pomoc a bolo by v záujme všetkých, aby činnosť denného stacionára 

pokračovala aj v budúcnosti. Podmienky by boli tie isté ako u SOS Bardejov. Poslanci jednohlasne 

súhlasili s prechodom Denného stacionára pod Obec Kružlová od 1.1.2017 za tých istých 

podmienok. Zároveň bola poslancom predložená Zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. 

Antonom Sakalíkom, bytom Kružlová č. 102 ako majiteľom budovy Hradčany s. r. o., kde by mal 

Denný stacionár od 1.1.2017 fungovať. V sále OcÚ denný stacionár byť už zo zákona nemôže. Je to 

jediná šanca ako stacionár v obci udržať. Poslanci túto Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

8. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č.1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb 

v Dennom stacionári Kružlová od 1.1.2017. Poslanci toto VZN jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

9. Starosta obce informoval poslancov s projektmi, ktoré boli spracované a boli na nich poukázané 

aj finančné prostriedky. Z VÚC Prešov boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 000 € na 

vydanie monografie o obci Kružlová. Vďaka za poskytnutie týchto prostriedkov patrí poslancom 

VÚC PhDr. Jánovi Vookovi a pánovi Petrovi Pilipovi. Starosta osloví aj rodákov z obce Kružlová 

a podnikateľov v našej obci s prosbou o sponzorský príspevok.  Ďalšie finančné prostriedky boli 

poskytnuté z MF SR na rekonštrukciu Domu smútku v sume 13 000€ a to na opravu fasády, 

zateplenie, vymaľovanie, dlažby, opravy vstupov, rímsy  a iné. Poďakovanie za to patrí bývalému 

predsedovi #SIETE Radoslavovi Procházkovi. V stredu 27.8.2016 bola našim občanom rozdaná 



potravinová pomoc, ktorú v týchto dňoch štát poskytuje občanom v hmotnej núdzi. V jesenných 

mesiacoch má byť rozdaná ďalšia časť potravinovej pomoci. 

 

10. V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov obce, že Údolie smrti bolo zaradené medzi 

TOP pamätihodnosti Prešovského kraja a umiestnilo sa na 7 mieste.  Po rokovaniach so  zástupcami 

T-COMu bude naša obec pokrytá 4G internetom a na budovu OcÚ osadia parabolu - príjmač.   

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že na obecný úrad bol doručený list so žiadosťou 

o odpustenie poplatku za hrobové miesto Márie Maturkaničovej z Prešova, ktorá je rodáčkou 

z Kružlovej a požiadala o možnosť uložiť svoje pozostatky po smrti vedľa svojich rodičov Jána 

a Anny Kočanových. Poslanci s odpustením poplatku jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Poslanci po vzájomnej diskusii sa dohodli, že je potrebné spracovať list pre Správu a údržbu ciest 

vo Svidníku so žiadosťou o opravu chodníkov po oboch stranách mosta na hlavnej ceste. Zároveň je 

potrebné vymaľovať zábradlie, ktoré bolo po minuloročnej havárii opravené no nevymaľované.  

Taktiež by bolo potrebné zvolať jednanie so zástupcami Správy ciest Svidník ohľadom umiestnenia 

prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Poslanci taktiež prerokovali prenajímanie sály na rôzne súkromné podujatie pre občanov obce.  

Pretože sa množia sťažnosti, že skoro všetky termíny do konca roka a na ďalší rok si rezervoval 

Rastislav Sivák č. 114, poslanci sa dohodli, že od dnešného dňa t.j. 4.8.2016 sú zrušené všetky 

rezervácie, nakoľko za tieto rezervácie neboli brané žiadne zálohy a o prenajatí sály budú 

rozhodovať poslanci OZ. Zároveň sa dohodli, že bude spracovaný list všetkým záujemcom 

o prenájom sály, kde im bude oznámené, že ich pôvodne termíny sú vynulované a o bude sa 

postupovať ako je vyššie uvedené.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Zároveň poslanci OZ sa dohodli, že je potrebné spracovať list pre Rastislava Siváka č. 114 s výzvou 

aby sprístupnil priestory pri bývalom nákupnom stredisku, kde má obec uskladnený svoj majetok 

a to zatrávňovacie kocky a dlažbu, ktoré potrebuje použiť na vydláždenie priekop v obci. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb Kružlová, 

ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

11. Návrh na uznesenie predniesol Slavomír Sivák. 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

A. Berie na vedomie 

Určenie zapisovateľa  zasadnutia OZ pána Pavla Maššu a určenie overovateľov zápisnice pánov 

Mariána  Siváka a Ing. Antona Sakalíka. 

       

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o schválených projektoch na vydanie publikácie (PSK – 1 000€) a zateplenie Domu 

smútku a opravu fasády ( MF SR – 13 000 €). 

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

              PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                          Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2016 

B. Schvaľuje 

Zapojenie sa do projektu Výstavba Komunitného  centra v obci Kružlová. 

       

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

                  PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2016 

B. Schvaľuje 

Zapojenie sa do projektu Výstavba koreňovej čističky v obci Kružlová. 

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

              PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 5/2016 

B. Schvaľuje 

Prenajímanie sály na súkromné účely len s predchádzajúcim súhlasom poslancov OZ. 

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

             PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                          Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2016 

B. Schvaľuje 

Odpustenie poplatku za hrobové miesto pre p. Maturkančovú bytom v Prešove. 

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

             PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                          Starosta obce 

 



Uznesenie č. 7/2016 

B. Schvaľuje 

Zriadenie Denného stacionára od 1.1.2017 Obcou Kružlová. 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Kružlová a Ing. Antonom Sakalíkom bytom 

Kružlová č. 102 na účely Denného stacionára. 

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

              PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2016 

B. Schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb. 

       

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

              PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2016 

B. Schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kružlová č. 1/2016  o poskytovaní sociálnych služieb 

v Dennom stacionári pre dospelých a Prílohu č. 1 k VZN č.1/2016 o výške úhrady za poskytovanú 

sociálnu službu v DS. 

 

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

              PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2016 

B. Schvaľuje 

Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (MV SR) s názvom „Komunitné centrum 

Kružlová“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

„Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kružlová na roky 2014-2024“ 

         zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

         zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 

         zabezpečenie financovania všetkých prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu. 

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

            PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 11/2016 

B. Schvaľuje 

 „Komunitný plán sociálnych služieb Kružlová“ 

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

                       PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

Uznesenie č. 12/2016  

C. Ukladá 

Spracovať list pre všetkých občanov, ktorí majú rezervovanú sálu v tomto a budúcom roku, že ich 

termíny sú od 4.8.2016 neplatné a na prenajatie sály je od tohto termínu potrebný súhlas poslancov 

OZ.  

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

             PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 13/2016 

C. Ukladá 

Spracovať list pre Správu a údržbu ciest Svidník so žiadosťou o opravu chodníkov na moste 

pomaľovaniu zábradlia mosta umiestnenia prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke.  

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

               PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 14/2016 

C. Ukladá 

Spracovať list pre Rastislava Siváka č. 114 so žiadosťou o sprístupnenie pozemku pri bývalom 

nákupnom stredisku, na ktorom je umiestnený majetok obce.  

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

               PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

 

 

 

Zapísala: Pavel Mašša                 ........................................ 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

            PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                               Starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


