
Z á p i s n i c a 

z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 08. 2017 

 

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 
Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Úprava rozpočtu č. 1/2017 

  5. Správa hlavného kontrolóra za jún – august    

  6. Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ 

  7. Organizačné  zabezpečenie Športovo-kultúrneho dňa a Festivalu pre všetkých  

  8. Informácia o projektoch 

  9. Diskusia 

  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 5. Poslanec Rastislav Sivák a Slavomír Sivák  sa ospravedlnili z neúčasti na 

rokovaní OZ.   Zároveň starosta oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci 

s programom jednohlasne súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Antona Sakalíka a Pavla Maššu, za 

zapisovateľku bola určená pani Bc. Iveta Mackaničová. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

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

minulom zasadnutí boli splnené. 

 

4. Starosta obce predniesol poslancom návrh na úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej 

časti. Rozpočet je potrebné upraviť nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 nebolo počítané 

s príjmami a výdajmi, ktoré obec dostala.  Úprava rozpočtu sa týka beţných a kapitálových 

príjmov a výdajov.  Na www.kruzlova .sk v sekcii Granty je zverejnený zoznam, financií aké 

obec zatiaľ získala najmä z projektov v roku 2017 a nie je ich málo.  Poslanci s úpravou 

rozpočtu jednohlasne súhlasili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

5. Správu z vykonanej kontroly za obdobie jún aţ august 2017 predniesol hlavný kontrolór 

obce Ing. Zelizňák. Správa tvorí súčasť tejto zápisnice. Poslanci vzali správu na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 



 

6. Starosta obce informoval poslancov s výsledkami kontroly NKÚ SR expozitúra Prešov, 

ktorá bola vykonaná v čase od 7.7.2017 do 2.8.2017. Predmetom kontroly bola príprava 

a plánovanie (preverenie finančných predpokladov na uskutočnenie zákazky), proces 

a priebeh verejného obstarávania, systémový pohľad a preverenie kontrolného systému. Išlo 

o zákazku ,,Úprava vodného toku“.  Danú zákazku obec nerealizovala iba zadala súťaţ cez 

EKS. Obci tým ţiadne finančné náklady nevznikli, zákazka sa vôbec nerealizovala, nakoľko 

obec nebola úspešná a neboli jej pridelené finančné prostriedky z projektu. Na základe 

prevedenej kontroly  boli Obci Kruţlová uloţené len dve opatrenia, v termíne do 25.9.2017, 

a to:  

1. Obec vypracuje a predloţí vzorový návrh rozpočtu na rok 2018 v členení na beţný, 

kapitálový a finančné operácie – obec vzorový návrh rozpočtu uţ má spracovaný a obratom 

ho odošle. 

2. Obec Aktualizuje smernicu o verejnom obstarávaní, nakoľko bola novelizácia zákona, 

pričom určí spôsob, kritéria a podmienky uzatvárania zmlúv za účelom poskytnutia 

poradenstva pri verejnom obstarávaní – obec má danú smernicu uţ spracovanú a obratom ju 

odošle. Poslanci správu o výsledkoch kontroly zobrali na vedomie.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 
 

7. Dňa 26.8.2017 sa uskutoční podujatie Športovo-kultúrny deň i Festival pre všetkých. 

Festival bude organizovaný za finančnej pomoci 500€  od ÚV SR – KNM a spoluúčasti obce 

vo výške 62€.  Poslanci si rozdelili úlohy a dohodli sa na občerstvení pre občanov obce.  

8. Starosta obce informoval poslancov s realizovanými a pripravovanými projektmi. 

Momentálne sa dokončuje výstavba šancov a rigolov, realizujú sa projekty v rámci 

zamestnávania občanov obce, od 1.7. nastúpili 3 terénni sociálni  pracovníci. Čakáme na 

vyhodnotenie projektu MOPS – bývalé občianske hliadky a nakúpenie kompostérov cez 

Zdruţenie mikroregiónu Údolie smrti. V budúcnosti je potrebné zamerať sa v prípade výziev 

na rozšírenie vodovodu, výstavbu šancov okolo hlavnej cesty, kde by bol zakomponovaný aj 

chodník pre peších, koreňovú čističku, rekonštrukciu centra obce a nanovo podáme projekt na 

rekonštrukciu Kultúrno-športového areálu pri ZŠ, nakoľko pôvodná výzva bola zrušená. 

Koncom mesiaca september, začiatkom októbra 2017 by sa malo začať s rekonštrukciou 

budovy obecného úradu a nadstavbou materskej školy. Pripravuje sa nová výzva na  Zberné 

dvory, kde sa obec uţ raz uchádzala o financie, no nebola úspešná, tak skúsime poţiadať 

nanovo. Obec by tým získala veľkoplošné kontajnery a rôznu techniku do vlastníctva. 

Poslanci jednohlasne súhlasili so zapojením sa do projektu výstavby Zberného dvora v obci 

Kruţlová. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 



9. V diskusii vystúpil p. Vasiľ Sivák, ktorý navrhol dorobiť parkovacie čiary v osade Hrabiny. 

Starosta obce informoval poslancov so ţiadosťou p. Ţumára č. 42 o osadenie retardérov na 

ceste pri jeho dome. P. Marián Sivák sa informoval, či bude moţnosť zhotovenia prístreškov 

v 2x10 b. j. nakoľko sa blíţi zima a schody vedúce na poschodie nie sú kryté pred snehom 

a daţďom. Poslanci boli informovaný ohľadom prístreškov, ţe obec najprv urobí prieskum 

trhu, koľko to stojí a o výsledku bude podaná informácia na najbliţšom zasadnutí. Starosta 

obce informoval poslancov, ţe sa naňho obrátili obyvatelia bytovky č. 100 so ţiadosťou 

o moţnosť odpredaja pozemkov na výstavbu garáţi. Nakoľko neboli podané zatiaľ písomné 

ţiadosti, poslanci súhlasili s predbeţným odpredajom obecných pozemkov pri starých 

bytovkách s podmienkou, ţe budú dodrţané všetky právne náleţitosti súvisiace s týmto 

odpredajom.  P. Vasiľ Sivák upozornil na poruchu na obecnom rozhlase v osade Hrabiny. 

Všetky interpelácie a pripomienky poslancov obec vyrieši priebeţne, s pomocou svojich 

pracovníkov i nezamestnaných. 

10. Návrh na uznesenie predniesol p. Marián Sivák 

 

 

Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 22.8.2017 

Uznesenie č. 1/2017 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ expozitúra Prešov. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2017 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o pripravovaných projektoch. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2017 

A. Berie na vedomie 

 Správu hlavného kontrolóra za obdobie jún aţ august 2017.  

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 



 

 

Uznesenie č. 4/2017 

B. Súhlasí 

 S predbeţným zámerom na odpredaj pozemkov na výstavbu garáţi pre obyvateľov 

bytovky č. 100. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2017 

C. Schvaľuje 

 Úpravu rozpočtu č. 1/2017. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2017 

C. Schvaľuje 

 Zapojenie sa do projektu na výstavby Zberného dvora v obci Kruţlová. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2017 

D. Ukladá 

 Zorganizovať Športovo-kultúrny deň a Festival pre všetkých. 

 

        T: 26.8.2017 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 8/2017 

D. Ukladá 

 Osadiť retardéry na ceste pri č.d. 42. 

        T: do konca augusta 

        Z: poslanci OZ 

 

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



                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2017 

D. Ukladá 

 Urobiť prieskum trhu na zhotovenie prístreškov v 2x10 b. j. 

        T: do najbliţšieho  zasadnutia OZ 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2017 

D. Ukladá 

 Opraviť obecný rozhlas v osade Hrabiny.      

        T: do konca septembra 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

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

 

 

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

            Pavel Mašša                 ........................................

  

 


