
Z á p i s n i c a 

z  16. (neplánovaného) zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 04. 2017 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie odkúpenia pozemku č. 1454, LV 649 

                        4. Schválenie zapojenia sa do výzvy „Preventívne opatrenia na ochranu pred   

                           povodňami viazané na vodný tok“, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC211-2017-21 
 

  5. Návrh na uznesenie  

  6. 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 Peter Grundza a Rastislav Sivák  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 Ing. Antona Sakalíka a Pavla Maššu.  

Za zapisovateľku  bola určená Bc. Iveta Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

3.  Starosta obce predložil poslancom návrh na odkúpenie pozemku parcela č. 1454 zapísaného na 

LV č. 649 k. ú. Kružlová o výmere 3 369 m2 vo vlastníctve SR prostredníctvom Okresného úradu. 

Cena pozemku je stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. M. Kostíkom, čo 

činí 2 900€. Keďže daný pozemok môže slúžiť len na vybudovanie poldra, na zachytenie 

a spomalenie vody, na ochranu zdravia obyvateľov a má to verejný záujem kúpna cena bude činiť 

len 10% z ceny pozemku = 290€. Starosta obce ďalej informoval, že obec si musí dať prepočítať 

prostredníctvom SHMÚ či dané zachytenie vody ovplyvní prítok vody do významného toku - pre 

našu obec je to potok Ladomírka. ( podmienka výzvy) V prípade, že nie, obec sa nemôže uchádzať 

o euro fondy na opravu regulácie prítoku do hlavného toku a musí počkať na ďalšiu výzvu. 

Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s kúpou pozemku, s umiestnením poldra na daný pozemok, aj 

s navrhnutým postupom.  

 

4. Po objasnení situácie poslanci jednohlasne súhlasili so zapojením sa do výzvy: 

„Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, kód výzvy 

OPKZP-PO2-SC211-2017-2“, názov projektu: Úprava vodného toku v obci Kružlová, 

spolufinancovanie: 5% z celkovej sumy a ostatnými náležitosťami podľa výzvy OPKZP-

PO4-SC211-2017-21. 

 

5. Návrh na uznesenie predniesol Marián Sivák 

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

 

Overovatelia: Ing. Anton Sakalík     ........................................ 

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

 

 
 PhDr. Adrián Gužo 

                                 starosta obce 


