
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Informácia o projektoch – zbilancovanie 4r. obdobia 

           5. Schválenie odmien pre zástupcu starostu obce a poslancov OZ 

             6. Schválenie preplatenia zostatkovej dovolenky pre starostu obce 

  7. Rôzne 

  8. Návrh na uznesenie  

  9. 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 zasadnutia OZ nezúčastnil. 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 Pavla Maššu a Vasiľa  Siváka. Za 

zapisovateľku  bola určená pani Bc. 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 alebo sa plnia priebežne. 

 

4. Starosta obce informoval poslancov s projektom PRIM, v rámci ktorého bude možnosť v MŠ jedného 

asistenta a dvoch odborných pracovníkov. Všetky podmienky sú zverejnené na webovom sídle obce 

a termín podania prihlášok je do 30.11.2018 do 12 hod. Dňa 5.12. 2018 sa uskutoční osobný pohovor 

s prihlásenými uchádzačmi. Čaká sa ešte na výsledky asfaltovanie ciest, ale zatiaľ neboli známe.  

 

Ďalej starosta obce zbilancoval 4r. volebné obdobie – najúspešnejšie obdobie našej obce. Podarilo sa 

vybaviť projekty a získať financie do obce vo výške cca 2,89 milióna eur čo je na 684 obyvateľovu obec 

úžasné číslo!!! Starosta sa zároveň poďakoval poslancom za podporu eurofondových projektov 

i celkovú príkladnú spoluprácu. Zoznam schválených projektov si môže každý pozrieť na internetovej 

stránke obce www.kruzlova.sk v sekcii Granty a dotácie. 

 

5. 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 100% 

zo základného platu starostu obce, nakoľko bol z jeho prácou maximálne spokojný počas celého 4-

ročného obdobia. Poslanci sú odmeňovaní podľa účasti na zastupiteľstvách a za pomoc pri organizovaní 

obecných akcií za II. polrok 2018 podľa prezenčných listín. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili 

a schválili ho.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 

6. Vzhľadom na značne vyťaženie starostu obce v roku 2018 a množstvo spracovaných a realizovaných 

projektov poslanec Ing. Sakalík  navrhol preplatenie zostatkovej časti dovolenky starostovi obce za rok 

2018. Starosta sa poďakoval poslancom za ocenenie jeho práce  a podotkol, že zoznam schválených 

financií z projektov si môže každý pozrieť na internetovej stránke obce www.kruzlova.sk v sekcii 

Granty a dotácie. 



   

7. V rôznom vystúpil poslanec V. Sivák, ktorý navrhol zorganizovať Mikuláša pre deti obce Kružlová 

vo veku do 15 rokov. Je to už dobrá tradícia a poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

Keďže išlo o posledné zasadnutie starého poslaneckého zboru a pán Mašša (ako dlhoročný poslanec) sa 

rozhodol v nových voľbách nekandidovať, starosta obce mu poďakoval za dlhoročnú prácu poslanca OZ 

a zároveň mu odovzdal Ďakovný list. Vyslovil presvedčenie, že tak ako to bolo doteraz bude ochotný 

pomôcť pri zveľaďovaní obce aj naďalej. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s ukončením rekonštrukcie budovy Obecného úradu v rámci 

projektu Znižovanie energetickej náročnosti budov. Zároveň dal poslancom návrh, aby bolo zrušené 

organizovanie zábav a novo zrekonštruovaná sála bola poskytovaná len na rodinné podujatie ako sú 

krstiny, svadby, oslavy narodenín, kary, príjmania a či iné obecné akcie. Sú zakúpené nové stoly, 

stoličky, sú rekonštruované sociálne zariadenia a organizovaním zábav už v minulosti dochádzalo 

k znehodnocovaniu majetku. Preto požiadal poslancov, aby zvážili jeho návrh a predišlo by sa tým 

škodám na majetku obce. Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili. 

 

8. Návrh na uznesenie predniesol p. Marián Sivák. Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej: 

 

Uznesenie č. 1/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o spracovaných a zrealizovaných projektoch za uplynulé volebné obdobie.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                                   Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o projekte PRIM – predprimárne zamestnávanie v MŠ. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2018 

B. Schvaľuje 

Odmeny pre zástupcu starostu obce Ing. Antona Sakalíka vo výške 100% zo základného platu starostu obce 

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

akcií za II. polrok 2018 podľa prezenčných listín. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 4/2018 

B.  Schvaľuje 

Preplatenie zostatkovej časti dovolenky za rok 2018 pre starostu obce. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2018 

B.  Schvaľuje 

 

Zákaz poskytovania priestorov kultúrno správnej budovy na organizovanie spoločenských zábav. 

 

       

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

  

 

Uznesenie č. 6/2018 

C. Ukladá 

Zorganizovať Mikuláša pre deti obce Kružlová. 

 

        T: december 2018 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 



 

 

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

 

Overovatelia:  Pavel Mašša              ................................... 

 

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

 

 

 

 

 


