
Z á p i s n i c a 

z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 06. 2018 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe rokovania 

  4. Voľba hlavného kontrolóra na obdobie 2018-2024, Plán činnosti hlavného  

      kontrolóra na II. polrok 2018 

  5. Kontrola plnenia uznesenia 

  6. Návrh Záverečného účtu obce Kružlová za rok 2017 a Stanovisko hlavného  

      kontrolóra k návrhu   Záverečného účtu obce Kružlová za rok  2017 

  7. Úprava rozpočtu č. 2 

  8. Schválenie bodov súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2018:  volebný                

      obvod, počet poslancov, rozsah výkonu funkcie starostu 

  9. Informácie starostu obce – projekty, akcie, iné 

  10. Diskusia 

  11. Návrh na uznesenie 

  12. 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 sa zasadnutia OZ nezúčastnil a Peter Grundza  sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní 

OZ.  

 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Pavla Maššu a Vasiľa Siváka, za zapisovateľku bola 

určená pani Bc. Iveta Mackaničová. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

3. Starosta obce predložil poslancom program rokovania zastupiteľstva. Zároveň požiadal poslancov 

o schválenie zmeny programu a to doplnením bodu – voľba hlavného kontrolóra na obdobie 2018-

2024. Poslanci predložený program jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

4. Vzhľadom k tomu, že skončilo funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Kružlová bolo vyhlásené 

výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce. Termín podania písomnej prihlášky bol do 

11.6.2018. Do daného termínu bola zaslaná prihláška Ing. Petrom Zelizňákom. Poslanci po 

prekontrolovaní všetkých príslušných dokladov zvolili na ďalšie funkčné obdobie 2018-2024 za 

hlavného kontrolóra obce Kružlová Ing. Petra Zelizňáka. Zároveň starosta obce navrhol schváliť 

mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30 % zo mzdy hlavného kontrolóra. Poslanci 

s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 



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

zasadnutí boli splnené. 

 

6. Návrh Záverečného účtu za rok 2017 poslancom obce predniesol starosta PhDr. Gužo. Podrobne 

oboznámil poslancov so stavom hospodárenia za uplynulý rok. Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2017 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák, ktorý v závere vzhľadom na celkovo dobrý stav 

v hospodárení s verejnými prostriedkami odporučil Obecnému zastupiteľstvo schváliť tento bez 

výhrad. Poslanci schválili Záverečný účet obce Kružlová 2017 jednohlasne bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu č. 2/2018 v príjmovej a výdajovej časti. 

Poslanci túto úpravu jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

8. Starosta obce oboznámil poslancov s povinnosťou poslancov určiť na nasledujúce volebné obdobie 

počet poslancov, rozsah výkonu funkcie starostu, volebný obvod a právomoci a činnosti starostu obce 

na roky 2018-2022. Poslanci určili v obci Kružlová 1 volebný obvod, 7 poslancov, rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Kružlová na 100% . 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Starosta obce oboznámil  poslancov so schválením projektov Obnova a modernizácia centra obce 

Kružlová úprava verejného priestranstva v sume 39 806€ a Obnova a modernizácia centra obce 

Kružlová v sume 81 394€  V rámci týchto projektov sa upraví a zrekonštruuje zastávka pri hlavnej 

ceste, cesta a chodník k budove obecného úradu aj dookola neho, park pri obecnom úrade, plot, zeleň 

a iné.  Projekt funguje tak, že obec na dané projekty dostane finančné prostriedky formou zálohových 

platieb, ale ručí za nich len bankovou zárukou. Pre obec tak vzniknú len minimálne poplatky, nakoľko 

banka, kde má obec Kružlová všetky účty, nám bude účtovať len symbolickú čiastku. 

Poslanci jednohlasne súhlasili so vzatím dvoch bankových záruk pre projekty vo výške 39 806€ 

a 81 394€.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce predniesol poslancom mikroprojekt  Údolie smrti – zem vojnových hrdinov 

realizovaného cez program INTERREG V-A  Poľsko – Slovensko 2014-2020. V rámci tohto projektu 

budú zhotovené 2 altánky, veľký nápis Údolie smrti v rozmeroch 12x3m, 9 informačných tabúľ, ktoré 

budú rozmiestnené v jednotlivých obciach mirkroregiónu. V rámci tohto projektu je spolufinancovanie 

našej obce v sume 2 920 €.  Poslanci jednohlasne súhlasili so spolufinancovaním tohto projektu. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 



Starosta obce informoval ako predseda mikroregiónu Údolie smrti, že im bol schválený projekt vo 

výške 114 506,92€  na kompostéry (veľké a malé) pre každú obec i domácnosť v mikroregióne.  V 

rámci tohto projektu budú v našej obci umiestnené 4 kompostéry s objemom do 2 tis. litrov a každá 

domácnosť dostane zdarma kompostér s objemom do 1000 litrov.  Spolufinancovanie pri tomto 

projekte je 5%. Je urobený presný rozpis podľa ktorého jednotlivé obce budú spolufinancovať tento 

projekt – podľa veľkosti obce a počtu domácnosti. 

V rámci projektu Rozšírenie vodovodu bolo urobené zameranie vodovodu, a začína jeho realizácia. 

Obec odpredala pozemky na novú výstavbu päť rodinných domov a po zrealizovaní projektu sa tie 

budú môcť napojiť na novozrealizovaný verejný vodovod.  

Pripravuje sa nová výzva na Zberné dvory, kde sa obec už raz uchádzala o financie, no nebola 

úspešná. Je možnosť znova sa zapojiť do tohto projektu a získali by sme veľkoplošné kontajnery, 

rôznu techniku do vlastníctva obce. Poslanci jednohlasne súhlasili so zapojením sa do projektu Zberný 

dvor. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na vyplatenie finančných náhrad za účasť na 

zastupiteľstve a mimoriadnych odmien za účasť a pomoc na akciách pre poslancov OZ. Poslanci 

s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Poslanci schválili odmenu pre zástupcu starostu obce Ing. Sakalíka  vo výške 40 % zo základnej mzdy 

starostu obce. Starosta obce dodal, že je s jeho prácou maximálne spokojný, pán zástupca zodpovedne 

pristupuje k úlohám, ktoré sú naňho kladené a vychádza obci vo všetkom v ústrety.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5   Za: 4  Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 

V minulom roku sa robili úpravy pri odvodňovaní okolia domov v osade Hrabiny. Urobila sa prvá 

etapa a je potrebné pokračovať v ďalších prácach. Poslanci sa dohodli, že premerajú existujúci kanál 

a zakúpia sa ďalšie rúry na odvodnenie. Odvodňovacie rúry sa zakúpia aj pre časť kanála pri č. d. 2 

a 3.  Práce budú vykonané svojpomocne.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou vlastníkov pozemkov č. d. 107 a 49 o odkúpenie 

obecných pozemkov susediacich s ich pozemkom. Poslanci sa dohodli, že bude zvolané jednanie so 

zástupcom stavebného úradu obce Kružlová a uvedenými občanmi.  So záverom tohto jednania budú 

poslanci oboznámení na najbližšom zasadnutí OZ. 

 



Poslanci sa venovali aj ďalšej etape asfaltovania a rekonštrukcii elektrorozvodných skríň v budove 

Obecného úradu. Dohodli sa, že sa najprv dokončí rekonštrukcia budovy Obecného úradu a potom sa 

poslanci dohodnú a postupe prác pri asfaltovaní a výmene elektrorozvodných skríň. 

 

Poslanci sa venovali aj možnosti odpredaja prebytočného majetku obce Kružlová po rekonštrukcii 

budovy Obecného úradu. Ide o plastové dvere, okná, parapety a plynové gamatky. Dohodli sa na 

cenníku za jednotlivé druhy majetku a v prípade záujmu si môžu občania obce odkúpiť tento majetok 

do svojho vlastníctva.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5   Za: 4  Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 

10. V diskusii vystúpil p. Mašša, ktorý upozornil na potok kde došlo k vymytiu kameňov. Bolo by 

potrebné upriamiť pozornosť na tento úsek potoka nakoľko pri vyššej hladine vody môže dôjsť k jeho 

vyliatiu.  

Ing. Sakalík poukázal na slabú prácu aktivačných pracovníkov nakoľko nie sú upravené verejné 

priestranstvá tak ako by to zodpovedalo stavu aktivačných pracovníkov.  

11. Návrh na uznesenie predniesol Ing. Anton Sakalík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 19.6.2018 

Uznesenie č. 1/2018 

A. Berie na vedomie: 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2018 

A. Berie na vedomie: 

 Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2018 

A. Berie na vedomie: 

 Informáciu o schválených projektoch za I. polrok 2018. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Volí: 

 V súlade s § 11 ods. 4 písm j) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ZNP volí  

Ing. Petra Zelizňáka, D. Millyho 679/63, Svidník za hlavného kontrolóra obce Kružlová na obdobie 

2018-2024. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2018 

B. Schvaľuje 

 Celoročné hospodárenie obce Kružlová za rok 2017 (záverečný účet) bez výhrad.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2018 

B. Schvaľuje 

 Úpravu rozpočtu č. 2/2018. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 



Uznesenie č. 7/2018 

Určuje 

 V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ZNP na celé 

nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kružlová ,, 

7 „ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2018 

Určuje 

 V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ZNP na 

celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Kružlová takto: 

plný úväzok. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2018 

Určuje 

 Pre volebné obdobie 2018-2022 určuje 1 volebný obvod.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2018 

B. Schvaľuje 

 V súlade s § 18 ods. 5 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ZNP  schvaľuje 

mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1 s účinnosťou 

od 1.7.2018. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

B. Schvaľuje 

 Bankové záruky pre projekty Obnova a modernizácia centra obce Kružlová - úprava verejného 

priestranstva a Obnova a modernizácia centra obce Kružlová vo výškach 81 394€ a 39 806€.  

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 



 

 

Uznesenie č. 12/2018 

B. Schvaľuje 

 Spolufinancovanie mikroprojektu Údolie smti – zem vojnových hrdinov realizovaného cez 

program INTERREG V-A  Poľsko – Slovensko 2014-2020 v sume 2920 €.   

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 13/2018 

A. Schvaľuje 

 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, názov projektu: Vybudovanie zberného 

dvora v obci Kružlová, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32. 

B/ Súhlasí 

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

oprávnených výdavkov a to v sume 22 282,07 €. 

C/ Konštatuje 

 Že ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 14/2018 

B. Schvaľuje 

 

 

 Finančné náhrady pre poslancov OZ za účasť na zastupiteľstve a mimoriadne odmeny pre 

poslancov a pracovníkov obce za I. polrok 2018. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2018 

B. Schvaľuje 

 Odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 40% zo mzdy starostu obce. 

 

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

         PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 16/2018 

B. Schvaľuje 

 Začať s II. etapou odvodňovania kanálov v osade Hrabiny a pri č.d. 2 a 3.  



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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                        Starosta obce 

 

Uznesenie č. 17/2018 

B. Schvaľuje 

 Odpredaj prebytočného a nepotrebného majetku obce Kružlová po rekonštrukcii budovy 

Obecného úradu – plastové okno  veľké – 50€ , plastové okno  malé – 25€, plastové okno  fix. – 50€, 

dvere malé  – 100 €, dvere veľké  – 150 €, a plynová gamatka – 30e. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

 

Uznesenie č. 18/2018 

C. Ukladá 

 Zvolať jednanie vlastníkov pozemkov č. d. 107 a č. d. 49 so zástupcom stavebného úradu obce 

Kružlová ohľadom vysporiadania a možnosti odkúpenia susediacich obecných pozemkov. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

 

Uznesenie č. 19/2018 

C. Ukladá 

 Zvolať jednanie so zástupcami Povodia Bodrogu a Hornádu ohľadom opravy brehu potoka pri 

č. d. 65. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

 

Uznesenie č. 20/2018 

Doporučuje 

 

 Na najbližšom zasadnutí OZ prejednať ďalšie etapy asfaltovania obecných ciest a výmenu 

elektrorozvodných skríň v budove Obecného úradu.  

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                       Starosta obce 

 

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

 

 

Overovatelia: Pavol Mašša      ........................................ 

            Vasiľ Sivák                 ........................................

  


