
Z á p i s n i c a 

z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 03. 2017 

 

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 
Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Správa hlavného kontrolóra o činnosti  

  5. Zaťaţenie nehnuteľnosti 2x10b.j. v prospech MDV SR 

  6. Informácia o stave účtov a vybraných poplatkoch za rok 2016 

  7. Informácia o projekte Realizácie sanačných prác nelegálnych skládok  

      a dobudovanie systému na odvoz komunálneho odpadu v obci Kruţlová 

  8. Vyčistenie Údolia smrti 

  9. Rôzne 

  10.Návrh na uznesenie 

  11. Záver 

   

 

 

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kruţlová PhDr. Adrián Guţo. Privítal 

prítomných, konštatoval, ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné, z počtu 7 poslancov je 

prítomných 6. Poslanec Peter Grundza sa ospravedlnil. Zároveň oboznámil poslancov 

s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Mariána  Siváka a Vasiľa Siváka.  

Za zapisovateľku  bola určená Bc. Iveta Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 
 

 

3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, ţe úlohy prijaté na 

minulom zasadnutí boli splnené. 

 
4. Hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák predniesol správu o činnosti hlavného kontrolóra obce 

v rozpočtovom roku 2016. Predloţenú správu vzali poslanci obce na vedomie.  

 

5. Starosta obce informoval poslancov obce návrh na  uzatvorenie záloţnej zmluvy medzi 

Ministerstvom dopravy SR ako záloţným veriteľom  a Obcou Kruţlová ako záloţcom, ktorej 

predmetom je zriadenie záloţného práva v prospech záloţného veriteľa na nehnuteľnostiach vo 

výlučnom vlastníctve záloţcu a to: 

a) Stavba BD 2x 10b.j. so súpisným číslom 133 zapísaná na liste vlastníctva č. 1 

v katastrálnom území Kruţlová, obec Kruţlová, okres Svidník, nachádzajúca sa na 

parcele registra CKN č. 41/11, o výmere 285 m2 zastavanej plochy, v ktorej sa 

nachádza 10 nájomných bytov. 



 

b) Stavba BD 2x 10b.j. so súpisným číslom 134 zapísaná na liste vlastníctva č. 1 

v katastrálnom území Kruţlová, obec Kruţlová, okres Svidník, nachádzajúca sa na 

parcele registra CKN č. 41/10, o výmere 285 m2 zastavanej plochy, v ktorej sa 

nachádza 10 nájomných bytov. 

 

c) Parcela registra CKN č. 41/10 o výmere 285 m2, zastavené plochy a nádvoria, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kruţlová, obec Kruţlová, okres 

Svidník. 

 

d) Parcela registra CKN č. 41/11 o výmere 285 m2, zastavené plochy a nádvoria, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kruţlová, obec Kruţlová, okres 

Svidník. 
 

Schválením tejto záloţnej zmluvy Obecným zastupiteľstvom je záloţca - čiţe Obec Kruţlová, 

splnomocnený na podanie Návrhu na vklad záloţného práva do katastra nehnuteľností. Poslanci 

s predloţeným návrhom na uzavretie záloţnej zmluvy jednohlasne súhlasili.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 
 

6. Starosta obce informoval poslancov so zostatkom na účtoch a vybratých poplatkoch za rok 2016. 

Presné sumy tvoria súčasť koncoročnej inventarizácie obce.  

 

7. Starosta obce oboznámil poslancov s moţnosťou  Predloţenia ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na SO, Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód 

výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-1, názov projektu: Realizácia sanačných prác nelegálnych 

skládok a dobudovanie systému na odvoz komunálneho odpadu v obci Kruţlová. Obec je 

povinná zúčastniť sa na spolufinancovaní vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

Zároveň poslanci obce konštatujú, ţe ciele uvedeného projektu sú v súlade s platným 

programom rozvoja obce a územným plánom. Poslanci so zapojením sa do projektu 

jednoznačne súhlasili.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 
 

8. Starosta obce oboznámil poslancov s plánom na vyčistenie pozemkov od náletových drevín a kríkov 

v Údolí smrti. Firma by mala by vyrezať všetky dreviny do hrúbky priemeru pňa 15 cm aj ostatné kry 

a tŕnie. K tomuto vyčisteniu príde len na základe súhlasného stanoviska všetkých zúčastnených 

organizácii, ktoré budú písomne poţiadané na súhlas s týmito prácami- Stavebný úrad Niţný Orlík, 

Odbor ţivotného prostredia a Štátna ochrana prírody. Starosta obce upozornil, ţe keď sa na kladnom 

súhlase nebudú podieľať všetky tieto organizácie, nepodpíše súhlas na vyčistenie  Poslanci 

jednohlasne odsúhlasili so zapojením sa do týchto prác a s takýmto postupom.  



9. V rôznom starosta obce informoval poslancov, ţe bol oslovený obyvateľmi obce so ţiadosťou 

o pomoc pri zriadení suchého WC na obecnom cintoríne. Išlo by o drevenú latrínu. Poslanci vzhľadom 

na nedoriešenú otázku údrţby tohto zariadenia a po zváţení, ţe by toto zariadenie nespĺňalo 

hygienické podmienky nesúhlasili s osadením WC v priestoroch obecného cintorína a poskytnutím 

príspevku na jeho realizáciu. V prípade nutnej potreby sú k dispozícií WC v obchode alebo po 

poţiadaní kurátormi nie je problém dať do cirkvi kľúče od neďalekého domu smútku.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 0  Proti: Ing. Sakalík, R. Sivák, V. Sivák   

                                    Zdrţal sa: P. Mašša, S. Sivák, M. Sivák 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe obec Kruţlová ako jedna z 36 samospráv má daný typ  

meteostanice, ktorá je nainštalovaná na budove obecného úradu. Táto meteostanica eviduje 

rôzne merania od počasia, vetre, zráţok, slnečnom svite a má mnoho ďalších funkcií. 

Aktuálne údaje sa dajú zistiť aj na webovej stránke obce.  

 

Vasiľ Sivák vystúpil s problémom v osade Hrabiny, kde by bolo potrebné dokončiť 

parkovisko a pouvaţovať o moţnosti odvodnenia časti Hrabiny, nakoľko pri daţďoch voda 

tečie majiteľom domov do pivníc. OZ sa uznieslo, ţe je potrebné zistiť dĺţku prípadného 

rigolu a pouvaţovať o zakúpení odvodňovacích rúr. K danej problematike sa poslanci OZ 

vrátia na najbliţšom zastupiteľstve.  

 

Ing. Sakalík vystúpil s návrhom aktívnejšie zapájať nezamestnaných do prác, ktoré je 

potrebné urobiť v obci. Blíţi sa čas jarného upratovania a nezamestnaní by mali aktívnejšie sa 

zapojiť do upratovacích prác. Starosta obce zvolá najbliţšie schôdzu s nezamestnanými 

a bude ich informovať o častých kontrolách z ÚPSVaR Svidník a poinformuje ich 

o prípadných sankciách pri nedostatočnej dochádzke.  

 

R. Sivák sa informoval, či sú nové ţiadosti na výstavbu rodinných domov. Starosta obce 

oboznámil poslancov, ţe je nad 20 nových ţiadostí podaných na OcÚ na odkúpenie 

pozemkov. Je pripravený a vysporiadaný ešte jeden pozemok, ktorý pri pozemkových 

úpravách prešiel do vlastníctva obce, je potrebne ho rozparcelovať a vzniklo by cca 6 nových 

parciel, ktoré by mohli byť ponúknuté na odpredaj a následnú výstavbu rodinných domov. 

Jedná sa o pozemok v časti obce Hrabiny. Ohľadom predaja pozemkov bude OZ rokovať na 

nejakom ďalšom zastupiteľstve.  
 

Vasiľ Sivák sa informoval, či je moţné poţiadať T-COM o zavedenie rýchlostného internetu 

resp. jeho rozšírenie v časti obce Hrabiny. Starosta obce navrhol, aby spracoval zoznam 

potencionálnych záujemcov z danej časti a obec môţe poslať ţiadosť, ktorej prílohou bude 

daný menný zoznam. Následne počkáme na stanovisko T-COMu. Starosta obce bude o danej 

veci následne informovať poslancov na ďalšom OZ. 
 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 14.3.2017 

 

Uznesenie č. 1/2017 

A. Berie na vedomie 

 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2017 

A. Berie na vedomie 

 

Informáciu o stave účtov obce a neplatičoch k 31.12.2016    

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2017 

B. Schvaľuje 

 

Vyčistenie Údolia smrti po predchádzajúcom súhlase ostatných inštitúcií. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2017 

B. Schvaľuje 

Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program Ľudské 

zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-1, názov 

projektu: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a dobudovanie systému na odvoz 

komunálneho odpadu v obci Kruţlová. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2017 

C. Súhlasí 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej súhlasí so zaťaţením nehnuteľností ( stavby BD 2x10 b.j. 

so súpisným č. 133, stavby BD 2x10 b.j. so súpisným č. 134, parcely registra C KN č. 41/10 

o výmere 285 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcely registra C KN 41/11 o výmere 

285m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1, k.ú. Kruţlová) vo vlastníctve 

obce, a to v súvislosti so zriadením záloţného práva v prospech Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky.  



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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2017 

C. Súhlasí 

 

So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 
D. K o n š t a t u j e  

Ţe ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a územným plánom. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2017 
E. Nesúhlasí 

  

S poskytnutím príspevku na zhotovenie WC na obecnom cintoríne. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 
 

Uznesenie č. 9/2017 
F. Ukladá 

 

Spracovať zoznam potencionálnych záujemcov o pripojenie na internet v časti Hrabiny. 

 

        T: do konca marca 2017 

        Z: Vasil Sivák 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 



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

 

Overovatelia:  Vasiľ  Sivák             ................................... 

 

             Marián Sivák                                           ................................... 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Guţo 

         starosta obce 

 


