
Z á p i s n i c a 

z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.10.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Informácia o projektoch 

  5. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov MŠ 

  6. Stretnutie dôchodcov 

  7. Úprava rozpočtu č. 2/2017 

  8. Schválenie zámeru vytvorenia obecného soc. podniku obce vo forme obecnej s.r.o. 

                        9. Schválenie odmien pre zástupcu starostu obce a poslancov OZ 

                        10. Schválenie preplatenia zostatkovej dovolenky pre starostu obce 

  11. Rôzne 

  12. Návrh na uznesenie  

  13. 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 

Rastislav Sivák a Peter Grundza 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 Marián Sivák a Slavomír Sivák. Za 

zapisovateľa  bol určený Pavel Mašša, nakoľko pani Mackaničová bola odcestovaná. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

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

zasadnutí boli splnené alebo sa plnia priebežne. 

 

4. Starosta obce informoval poslancov  so stavom jednotlivých projektov. V najbližšom čase sa má 

začať s rekonštrukciou budovy Obecného úradu a Nadstavbou MŠ – čaká sa len na oficiálny papier 

z jednotlivých inštitúcií o schválení verejných obstarávaní a pristúpení k financovaniu. Ďalej má 

začať projekt Miestne občianske poriadkové služby kde v mesiaci december 2017 by malo prebehnúť 

výberové konanie na 4 pracovné miesta a od 1.1.2018 by mal byť jeho začiatok. 

5. Starosta obce oboznámil poslancov s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov 

v Materskej škole, ktorý bol  aktualizovaný. Poslanci tento pracovný poriadok vzali na vedomie. 

6. V ďalšom bode sa poslanci venovali organizácii stretnutia dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším. Poslanci si rozdelili úlohy a dohodli sa, že každý dôchodca dostane poukážku v hodnote 

5€, sprchovací šampón, mydlo, sprchový gél, kávu, čaj a hrnček na čaj. Na stretnutí bude podané 

občerstvenie pozostávajúce z dvoch chlebíkov, sladkého pečiva, kávy a čaju. Taktiež vystúpia aj 

žiaci Materskej a Základnej školy v Kružlovej.    



Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Starosta obce predložil poslancom schválený zoznam projektov a iných príjmov zo ŠR, z ktorými 

nebolo počítané v roku 2017 pre obec Kružlová. Tieto musia byť samozrejme doplnené do príjmovej 

aj výdavkovej časti rozpočtu na rok 2017. Tieto zmeny obsahuje Úprava rozpočtu č. 2/2017. Hlavný 

kontrolór konštatoval, že predložený návrh zmeny rozpočtu najmä v príjmovej časti zreálňuje 

očakávanú skutočnosť roku 2017, čo je dobrým predpokladom pre zostavovanie návrhu rozpočtu 

obce pre rok 2018.  Poslanci danú úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.   

Hlasovanie poslancov: 

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

 

8. Starosta obce predložil poslancom informácie o pripravovanom zámere zriadenia obecného 

sociálneho podniku obce vo forme obecnej s.r.o. pod názvom Obecný podnik Kružlová. V súčasnosti 

sa pripravujú jednotlivé tlačivá, tvoria sa rozpočty, tabuľky plány a pod. na základe usmernení 

z Úradom vlády SR. Začatie fungovania daného podniku by malo byť niekedy v polovici roku 2018. 

Poslanci schválili: 

1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vytvorenia sociálneho podniku obce vo forme obecnej s.r.o. 

v zmysle Obchodného zákonníka. 

2. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce na všetky právne úkony spojené so zriadením, 

vznikom a registráciou obecnej s.r.o. do obchodného registra. 

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako konateľa obecnej s.r.o. starostu obce PhDr. Adriána Guža. 

Funkcia konateľa obecnej s.r.o. je viazaná na funkciu starostu obce. 

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje imanie obecnej s.r.o. vo výške 5 000€, ktoré je tvorené peňažným 

vkladom z rozpočtu 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Keďže sa blíži koniec roka starosta obce predniesol návrh na odmenu zástupcu starostu p. Ing. 

Sakalíka a aj poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupcovi starostu navrhol odmenu vo výške 45% 

zo základného platu starostu obce. Poslanci sú odmeňovaní podľa účasti na zastupiteľstvách a za 

pomoc pri organizovaní obecných akcií za II. polrok 2017 podľa prezenčných listín. Poslanci 

s návrhom jednohlasne súhlasili a schválili ho.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

10. Vzhľadom na značne vyťaženie starostu obce v roku 2017 a množstvo spracovaných 

a realizovaných projektov poslanec Slavomír Sivák  navrhol preplatenie zostatkovej časti dovolenky 

starostovi obce za rok 2017. Starosta sa úprimne poďakoval poslancom za ocenenie jeho práce aj 

mimo jeho pracovnej náplne a podotkol, že zoznam schválených financií z projektov si môže 

ktokoľvek pozrieť na internetovej stránke obce www.kruzlova.sk v sekcii Granty.  

http://www.kruzlova.sk/new/index.php?option=com_content&view=section&id=28&Itemid=130 

http://www.kruzlova.sk/
http://www.kruzlova.sk/new/index.php?option=com_content&view=section&id=28&Itemid=130


V roku 2017 do októbra sa starostovi obce podarilo získať do obce cez 881 400€, čo je na 684 

obyvateľovu obec úžasné číslo!!! Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

11. V rôznom starosta obce informoval poslancov s výškou nedoplatkov na daniach za rok 2017.  

Zároveň ich poprosil o osobné intervencie u jednotlivých neplatičov, nakoľko sa blíži koniec roka 

a je potrebné tieto poplatky vyrovnať.  V inom sa ešte rokovalo o zrealizovaní 4ks prístreškov nad 

schodištia pri 2x 10 b. j. nižšieho štandardu, no daný bol je presunutý na rokovanie OZ niekedy 

v jarných mesiacoch roku 2018.   

 

 

12. Návrh na uznesenie predniesol p. Mašša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej: 

 

Uznesenie č. 1/2017 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o spracovaných projektoch. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2017 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o neplatičoch za rok 2017. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2017 

A. Berie na vedomie 

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov Materskej školy Kružlová. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2017 

B.  Schvaľuje 

Projekt Miestnych občianskych poriadkových služieb pre obec Kružlová. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 5/2017 

B.  Schvaľuje 

Úpravu  rozpočtu č. 2/2017 v súlade s § 14 zákona 583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2017 

B.  Schvaľuje 

Poukážku v hodnote 5 € pre každého dôchodcu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 

B.  Schvaľuje 

1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vytvorenia sociálneho podniku obce vo forme obecnej s.r.o. 

v zmysle Obchodného zákonníka. 

2. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce na všetky právne úkony spojené so zriadením, 

vznikom a registráciou obecnej s.r.o. do obchodného registra. 

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako konateľa obecnej s.r.o. starostu obce PhDr. Adriána Guža. 

Funkcia konateľa obecnej s.r.o. je viazaná na funkciu starostu obce. 

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje imanie obecnej s.r.o. vo výške 5 000€, ktoré je tvorené peňažným 

vkladom z rozpočtu obce.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 8/2017 

B.  Schvaľuje 

Odmeny pre zástupcu starostu obce vo výške 45% zo základného platu starostu obce a odmeny 

poslancov obecného zastupiteľstva podľa účasti na zastupiteľstvách a za pomoc pri organizovaní 

obecných akcií za II. polrok 2017 podľa prezenčných listín. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 9/2017 

B.  Schvaľuje 

Preplatenie zostatkovej časti dovolenky za rok 2017 pre starostu obce. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2017 

C. Ukladá 

Zorganizovať stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 

        T: 29.10.2017 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 



                                                                                                            Starosta obce 

Zapísal:  Pavel Mašša                    ................................... 

 

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

 

             Slavomír Sivák                                         ................................... 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 


