
Z á p i s n i c a 

z  20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 

  5. Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020 

  6. Schválenie úprava rozpočtu č. 3/2017 

  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018  

  8. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2018  

  9. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Jozef Sejka 

  10.Zorganizovanie Mikuláša pred deti obce Kružlová 

  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 6. Poslanec Rastislav Sivák sa ospravedlnili. Zároveň oboznámil poslancov 

s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

2. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Ing. Antona Sakalíka a Petra 

Grundzu. Za zapisovateľku  bola určená Bc. Iveta 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. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 predniesol Ing. 

Zelizňák. Poslanci toto stanovisko vzali na vedomie. 

 

5. Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2018-2020. Tento rozpočet je 

v príjmovej a výdajovej časti vyrovnaný. Zdôraznil, že prípadné príjmy a výdavky, ktoré nie 

sú zahrnuté v rozpočte na rok 2018-2020 sa budú do tohto rozpočtu dopĺňať príslušnými 

úpravami rozpočtu v priebehu roka 2018. Poslanci Rozpočet obce na roky 2018-2020 

jednohlasne schválili.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Starosta obce predložil poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č. 3/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti. Jedna sa najmä o položky v rozpočte z grantov a dotácií, ktoré obec 



získava priebežne a na  začiatku roka sa nedajú predpokladať  a i z výstupu účtovných 

položiek spoločnej úradovne. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Hlavný kontrolór obce predložil poslancom návrh kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018. 

Poslanci tento návrh vzali na vedomie.  

8. Starosta obce predložil poslancom Návrh miestnych poplatkov na rok 2018. Oproti roku 

2017 ostali bez zmeny a poslanci ich jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Na Obecný úrad bola doručená žiadosť  pána Jozefa Sejku, ktorý je majiteľom domu č. p. 7 

o odkúpenie alebo bezplatný prevod pozemkov susediacich s jeho nehnuteľnosťou i 

pozemkami. Ide o parcely 127/22 ostatné plochy a 127/33 ostatné plochy. Vlastníkom 

pozemku je Obec Kružlová.  Poslanci sa pri hlasovaní zdržali a s uvedenou žiadosťou sa budú 

zaoberať na niektorom z ďalších zastupiteľstiev. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

10. Poslanci obce sa dohodli na organizácii Mikuláša 2017. Pre každé dieťa vo veku 0-15 

rokov bude pripravený balíček v hodnote 2,50 €. Tieto balíčky budú deťom odovzdané 

v piatok 22.12.2017 v sále kultúrneho domu. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

11. V rôznom vystúpil starosta obce, ktorý oboznámil poslancov s projektmi, ktoré sa 

podarilo v roku 2017 vybaviť či už v oblasti zamestnania, spracovania projektových 

dokumentácii alebo  organizovania kultúrnych podujatí.  Obec tým získala finančné 

prostriedky v celkovej sume 888 425,20 €. Všetky úspechy starostu obce sú zverejnené na 

www.kruzlova.sk v kolónke GRANTY A DOTÁCIE. Vasiľ Sivák vystúpil s návrhom, aby 

zakúpili odpadové rúry, ktoré by slúžili na ďalšie úpravy v osade Hrabiny. S daným návrhom 

sa bude OZ zaoberať v roku 2018. Marián Sivák informoval, že sa pripravuje Rómsky ples, 

ktorý by chceli zorganizovať 27.1.2018.  

12. Návrh na uznesenie predniesol pán Pavol Mašša.  

Na záver  starosta obce zhrnul uplynulý rok 2017. Poďakoval všetkým poslancom za ich 

prácu a vyslovil presvedčenie, že rok 2018 bude tak isto úspešný ako boli predchádzajúce tri 

roky spoločnej práce. Teší sa že sa obci darí, že sa zveľaďuje, modernizuje a spoločnými 

http://www.kruzlova.sk/


silami robia všetko pre to, aby napredovala či už v rámci okresu alebo PSK. Všetkým 

prítomným zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa 

zdravia, šťastia a pokoja v rodinách. Zároveň aj úspešné vykročenie do nového roka 2018, za 

čo mu všetci zatlieskali. 

 

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

 

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

 

             Peter Grundza                                           ................................... 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2017 

A. Berie na vedomie 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2018-2020. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2017 

A. Berie na vedomie 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2017 

B. Schvaľuje 

Úpravu rozpočtu č. 3/2017 v súlade s § 14 zákona 583/2014 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 4/2017 

B. Schvaľuje 

Rozpočet obce Kružlová na rok 2018-2020 ako vyrovnaný.  

     Bežný rozpočet    2018  2019  2020 

                - príjmy             920 934,75€ 920 934,75€ 920 934,75€ 

     - výdavky          920 934,75€ 920 934,75€ 920 934,75€ 

     Kapitálový rozpočet 

     - príjmy       0€  0€  0€  

     - výdavky   0€  0€  0€ 

     Finančné operácie 

     -     0€  0€  0€ 

     - výdavky    0€  0€  0€ 

     Rozpočet spolu 

                - príjmy         920 934,75€ 920 934,75€ 920 934,75€ 

     - výdavky      920 934,75€ 920 934,75€ 920 934,75€ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 5/2017 

B. Schvaľuje 

 

Miestne poplatky na rok 2018. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                             

         Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2017 

C. Neschvaľuje 

Bezplatný prevod nehnuteľnosti  - ostatné plochy – 127/22, 127/33. 

Odpredaj nehnuteľnosti - ostatné plochy – 127/22, 127/33. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                             

         Starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2017 

D. Ukladá 

Zorganizovať Mikuláša pre deti od 0-15 rokov. 

        T: 22.12.2017 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                             

         Starosta obce 

 


