
 
 

    Z á p i s n i c a 
z  10 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.2.2016 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Opätovné prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného  finančného     
    príspevku  pre organizáciu  Pomoc  Rómom n.o. 
 5. IV. Etapa asfaltovania miestnych komunikácii 
6. Audit účtovnej závierky za rok 2015 

              7. Projekt - Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová 
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. Poslanec 
Rastislav Sivák sa ospravedlnil z neúčasti na rokovaní OZ.   Zároveň oboznámil poslancov 
s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:67  Za:6  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 
2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mariána Siváka a Ing. Antona Sakalíka, 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 sa opätovne vrátili k žiadosti Rastislav Sivák , ktorý predložil OZ Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z rozpočtu obce Kružlová vo výške 6000.- €. 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. K uvedenej žiadosti sa vyjadril kontrolór obce, ktorý svoje 
stanovisko dal aj písomne a v ňom poukázal na to, že obec môže poskytnúť finančné prostriedky 
z rozpočtu obce na základe žiadosti, ktorá však musí byť podaná do 30.10. príslušného roka, ktorý 
predchádza novému rozpočtovému obdobiu.  Poukázal taktiež na ostatné náležitosti, ktoré musia byť 
splnené. Ing. Sakalík konštatoval, že akcie ktoré chce p. Sivák organizovať kopírujú akcie, ktoré už 
obec  každoročne organizuje s podstatne nižšími nákladmi. O danej žiadosti poslanci hlasovali 
a rozhodli neposkytnúť finančné prostriedky z rozpočtu obce pre Rastislava Siváka ako štatutárneho 
zástupcu vyššie uvedenej neziskovej organizácie.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6 Za: 0  Proti:Ing. Sakalík, Mašša Zdržal sa: Vasiľ Sivák, Slavomír Sivák                          

            Marián Sivák, Peter Grundza 

 
5. Starosta obce informoval poslancov so zámerom zahájenia ďalšej etapy asfaltovania, tak ako bolo 
dohodnuté na začiatku volebného obdobia. Poslanci rozhodli, že s prácami sa bude pokračovať 
v úseku okolo č. d. 3 Kočan smerom k hlavnej ceste, a budú urobené parkoviská pri novopostavených 



 
 

bytovkách a v strede osady Hrabiny. Tiež firma dokončí nadjazdy do dvorov rodinných domov, ktoré 
nestihla v minulom roku, k spokojnosti občanov. Ďalšie parkovisko by pripadalo do úvahy pri č.d. 45. 
Je potrebné zistiť, či Obec Kružlová je vlastníkom pozemkov, na ktorých by toto parkovisko bolo 
umiestnené. 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
6. Starosta obce predložil poslancom výsledky auditu, ktorý bol vykonaný koncom roka 2015 za rok 
2014. Až na malé nedostatky, v účtovaní úradovne medzi  jednotlivými  položkami,  tento audit 
dopadol veľmi dobre a je v ňom konštatované, že obec si plní svoje úlohy podľa zákonov, má 
poplatené všetky náležitosti, faktúry, uhradené odvody, poistenie za zamestnancov a pod.  
 
7. Starosta obce oboznámil poslancov s projektom: 
 Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová, ktorý bol predložený v rámci výzvy  OPKZP-PO4-
SC431-2015-6 - 6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 
zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a zároveň predložil poslancom aj rozpočet 
na daný projekt. 
Rozpočet: 
Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 559 039,03 € 
Celková výška priamych výdavkov: 546 709,03 € 
Celková výška nepriamych výdavkov: 12 330,00 € 
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95% 
Žiadaná výška NFP: 531 087,08 € 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 27 951,95 € 
Poslanci súhlasili so zapojením sa do tohto projektu. 

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

8. V diskusii vystúpil starosta obce a informoval o všetkých aktuálnych projektoch do ktorých sa obec 
Kružlová aktuálne zapája i projektoch na zamestnávania . Je to reakcia na názory niektorých ľudí, že 
sa v obci málo deje. Pripomenul, že je to jedna z posledných príležitosti získať „veľké financie“ do 
obce z Euro fondov a programového obdobia 2014-2020 a keď teraz sa nepripravia papiere, 
v budúcnosti sa nemôžu získať financie. V súčasnosti sa postupne pripravujú všetky náležitosti s tým 
spojené ako žiadosti, projekty, energetické certifikáty, EIA, NATURA 2000, povolenia, súťaže, 
stavebné konania a iné. Okrem viacerých podaných drobných projektov medzi tie väčšie patria: 
 
PROJEKTY: 
a)Realizácia plánu spoločných opatrení v obci Kružlová – rozpočet cca 1 067 000€, 1. etapa výstavby 
a realizácie prístupových ciest po extravilále obce schválených v projekte pozemkových úprav. 
(projekt neúspešný z dôvodu neskorého zápisu pozemkov do katastra, podáme nanovo v 2.kole)  
b)Úprava vodného toku v obci Kružlová - rozpočet cca 1 079 000€, komplexná oprava a rekonštrukcia 
regulácie prítoku Hrabiny ústiaceho do hlavného toku (projekt neúspešný z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov, podáme nanovo v 2.kole) 
c) Obnova a modernizácia centra obce Kružlová – rozpočet cca 104 261€, nová rekonštrukcia cesty 
k OcÚ s novým chodníkom dookola okolo celého OcÚ a KSB, rekonštrukcia autobusovej zastávky 
a komplexná rekonštrukcia parku pri OcÚ. (projekt podaný, čaká sa na výsledok) 
d) Zvýšenie energetickej efektívnosti obecnej budovy SO 01 – budova MŠ Kružlová – rozpočet cca 
141 100€,  kompletné zateplenie celej budovy, nová strecha a solárne panely. (projekt podaný, čaká 
sa na výsledok) 
e) Modernizácia športovo-kultúrného areálu Kružlová – rozpočet cca 104 261€, výstavba amfiteátra 
s lavičkami, výstavba tribún so striedačkami nad futbalovým ihriskom, výstavba a vyhotovenie 
nového detského ihriska, streetworkového ihriska a fitnes v prírode. (v procese prípravy projektu sa 
prišlo na to, že pozemok kde má byť amfiteáter nie je stavebným pozemkom a je potrebné ho dať 



 
 

najprv nanovo zamerať a zmeniť kultúru pozemku, až potom je možné požiadať o financie. pozemok 
kde majú byť tribúny a striedačky  nebol vo vlastníctve obce a stal sa ním až po zapísaní pozemkových 
úprav-január 2016. tiež nie je stavebným pozemkom a je potrebné ho dať najprv nanovo zamerať 
a zmeniť kultúru pozemku, až potom je možné požiadať o financie. Daný projekt podáme  v 2. kole, 
keď zrealizujeme uvedené zmeny.) 
f) Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová - rozpočet cca 559 039€, komplexná 
rekonštrukcia budovy OcÚ i KSB, zateplenie, nové strechy, vykurovanie, solárne panely a iné. 
(finalizovanie projektu, čoskoro bude podaný) 
g) Nadstavba MŠ Kružlová - rozpočet cca 226 000€, výstavba nadstavby budovy na vytvorenie nových 
priestorov MŠ a rozšírenie kapacít (finalizovanie projektu, čoskoro bude podaný) 
h) Ekodvor  Kružlová – rozpočet cca 400 000€, ekodvor a nákup techniky pre dvor - raz už sme boli 
neúspešný s takýmto projektom, no po vyjdení výzvy v najbližšej dobe ho plánujeme opäť podať. 
e) Havarijný stav strechy na telocvični – rozpočet cca 90 000€, nová strecha na telocvičňu, nakoľko 
nám tá vyše 40 ročná stále niekde zateká a permanentne ju opravujeme.  
 
 ZAMESTNÁVANIA CEZ PROJEKTY HRADENÉ CEZ ÚPSVaR: 
Starosta obce informoval o zamestnávaní obyvateľov cez rôzne projekty. Zdôraznil, že pri 
zamestnávaní to nie je len o chodení  ľudí do práce, ale aj o pravidelnom a mesačnom predložení 
dochádzky, vyúčtovaní projektov a odovzdaní zúčtovania = papierov na preplatenie financií. Obec 
musí vyplatiť financie najprv z vlastných zdrojov a následne čakať cca 30 dní na ich preplatenie.   
a) Šanca pre zamestnanie – 12 pomocných pracovníkov 
b) Aktivačné práce – 2 organizátori 
c) Chránená dielňa – 1 osoba 
d) Dobrovoľnícke práce 1: 4 osoby 
e) Dobrovoľnícke práce 2: 2 osoby 
 V obci je zaevidovaných na MOS – malých obecných službách je v mesiaci február 2016 76 
obyvateľov, (to číslo sa každý mesiac mení) a na aktivačných prácach je aktuálne 25 osôb. 
 
Na záver starosta obce odkázal prítomným nech si každý sám urobí názor, koľko sa toho robí, 
pripravuje a ako a na čom pracuje Obecný úrad, okrem každodennej bežnej práce, chodu OcÚ i celej 
obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Uznesenie č. 1/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 
A. Berie na vedomie 
Určenie zapisovateľky  zasadnutia OZ pani Bc. Mackaničovej a určenie overovateľov zápisnice pánov 
Mariána  Siváka a Ing. Antona Sakalíka. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
                                                                                                                  Starosta obce 
Uznesenie č. 2/2016  
        
A. Berie na vedomie 
Informácie starostu obce o pripravovaných predložených projektoch a zamestnávaní obyvateľov cez 
ÚPSVaR. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 3/2016 
B. Schvaľuje 
Zahájenie IV. Etapy asfaltovania úsek pri č. d. 3 (Kočan) smerom k pohostinstvu Hradčany 
a vytvorenie parkovísk pri 2x10 b.j nižšieho štandardu, v osade Hrabiny. 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č.4/2016 
B. Schvaľuje 
 
Názov projektu: 
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová 
 
Výzva: 
OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - 6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
 
Kód: 
NFP310040A487 
 
Rozpočet: 
Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 559 039,03 € 
Celková výška priamych výdavkov: 546 709,03 € 
Celková výška nepriamych výdavkov: 12 330,00 € 
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95% 
Žiadaná výška NFP: 531 087,08 € 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 27 951,95 € 
 

............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 

        
Uznesenie č. 5/2016 
C. Ukladá 
Zakúpiť plastové rúry na úpravu šancu v osade Hrabiny. 



 
 

         
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 6/2016 
C. Ukladá 
Zorganizovať volejbalový turnaj v telocvični ZŠ. 
        T: 27.2.2016 
        Z: poslanci OZ 
         
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
Uznesenie č. 7/2016 
C. Ukladá 
Upraviť schody pri cintoríne. 
        T: do konca mája 
        Z: poslanci OZ 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
  
 
Uznesenie č. 8/2016 
D. Neschvaľuje 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre organizáciu p. Rastislava Siváka Kružlová č. 114 Pomoc 
Rómom, n.o. , Kružlová č. 114 vo výške 6  000.- € z rozpočtu obce Kružlová. 
 
        ............................................ 
        PhDr. Adrián Gužo 
        Starosta obce 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová                 ................................... 

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

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

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


