
Z á p i s n i c a 

z  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Zloženie sľubu poslanca Petra Grundzu a prevzatie osvedčenia 

  4. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe 

  5. Kontrola plnenia uznesenia 

  6. Schválenie VZN 1 a VZN 2 

  7. Schválenie úprava rozpočtu č. 3/2018 

  8. Schválenie Rozpočtu na roky 2019-2021 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  9. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2019  

  10. Informácie starostu obce: projekty, akcie, iné  

  11. Iné podnety poslancov a diskusia 

  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 Slavomír Sivák sa ospravedlnil. Zapisovateľka sa ospravedlnila. 

 

2. Za zapisovateľa bol určený Ing. Sakalík a za overovateľov zápisnice Marián Sivák a Mgr. 

Róbert Hajduk. 

 

3. Vzhľadom na pracovné povinnosti pána Petra Grundzu, ktorý bol zvolený za poslanca OZ 

na nasledujúce volebné obdobie a nemohol sa zúčastniť ustanovujúceho zasadnutia OZ, 

starosta obce vyzval poslanca Petra Grundzu, aby zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa 

svojej funkcie. Po zložení sľubu mu starosta odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ 

a tým je počet poslancov prítomných na zasadnutí 6. 

 

 

4. Starosta obce oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci  program jednohlasne 

schválili, len ešte pred oficiálnou časťou rokovania o slovo požiadali p. Grundza 

V. a Grundza E. ohľadom termínu ich akcie (krst) a benefičného koncertu. Poslanci 

odsúhlasili, že koncert bude v piatok a akcia v sobotu, aby obe strany mohli využiť 

k spokojnosti sálu OcÚ. Trvali len na tom, aby po koncerte bola sála vyprataná, ináč by bol 

finančný postih. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

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

minulom zasadnutí boli splnené. 

 

6. Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie  originálnych kompetencií na úseku školstva a  VZN č. 2/2018 o o povinnom 

zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  



Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Starosta obce predložil poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č. 3/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti. Jedná 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 

 

8. Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2019-2021. Tento rozpočet je 

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

sú zahrnuté v rozpočte na rok 2019-2021 sa budú do tohto rozpočtu dopĺňať príslušnými 

úpravami rozpočtu v priebehu roka 2019. Svoje stanovisko k rozpočtu na roky 2019-2021 

predniesol aj hlavný kontrolór obce. Toto stanovisko tvorí súčasť tejto zápisnice. Poslanci 

Rozpočet obce na roky 2019-2021 jednohlasne schválili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Starosta obce predložil poslancom Návrh miestnych poplatkov na rok 2019. Oproti roku 

2018 došlo k zmene, že sála sa nebude poskytovať na organizovanie tanečných zábav. V roku 

2018 došlo k rekonštrukcii sály, zakúpeniu nových stolov a stoličiek a organizovaním týchto 

podujatí dochádzalo k značnému poškodzovaniu inventáru. Zmena je aj v položke odpojenia 

a znovu pripojenia káblovej televízie, kde poslanci schválili poplatok 35 €. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

10. Starosta obce informoval poslancov s projektmi, ktoré boli v roku 2018 zrealizované 

a zároveň im predložil a informáciu o novo spracovaných projektoch. 

Starosta obce predložil poslancom návrh VVS Košice, ktorá má záujem o odkúpenie 

pozemkov pod a v okolí vodojemu za 1€/m2 a to parcely KNC 1681 o výmere 557m2 a KNC 

1682 o výmere 14m2. S uvedeným návrhom sa poslanci nestotožnili.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 0  Proti:       Zdržal sa:  

     V.Sivák, M.Sivák, P.Grundza Mgr. R.Hajduk, Ing. 

          A.Sakalík, M.Hvizd 

Poslanec Vasiľ Sivák navrhol sumu 5€/m2, poslanec Marián Sivák navrhol sumu 10€/m2.  

Hlasovanie poslancov k návrhu Vasiľa Siváka 5€/m2: 

Prítomní: 6  Za:      Proti:     Zdržal sa: 0 

   Mgr. R.Hajduk, Ing.    M.Sivák   

   A.Sakalík, M.Hvizd,  

                                    V.Sivák, P.Grundza   

   



Hlasovanie poslancov k návrhu Mariana Siváka 10€/m2: 

Nehlasovalo sa. (schválený predchádzajúci návrh)    

 

Starosta obce oboznámil poslancov s povinnosťou zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v ZNP. Počas 

výkonu tejto funkcia každý z poslancov je povinný do 31.3. podať písomné oznámenie za 

predchádzajúci rok, v ktorom uvedenie skutočnosti, ktoré tento zákon presne určuje. Za 

členov tejto komisie boli zvolení  Ing. Anton Sakalík, Peter Grundza a Michal Hvizd. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce informoval, že ako obec máme podaných opäť viacero projektov a už len sa 

čaká na ich výsledky. Podľa neoverených informácií to vyzerá dobre, ale informovať 

o výsledkoch bude starosta až po oficiálnom doručení papierov o schválení resp. neschválení, 

ale to až na ďalších zastupiteľstvách.  

11. V diskusii ako prvý vystúpil hlavný kontrolór p. Zelizňák, kde poslancom predniesol Plán 

činností hlavného kontrolóra na rok 2019.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2018 

A. Berie na vedomie 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2019-2021. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2018 

A. Berie na vedomie 

 

Plán činností hlavného kontrolóra na rok 2019. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2018 

B. Schvaľuje 

 

VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie  originálnych 

kompetencií na úseku školstva a  VZN č. 2/2018 o o povinnom zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 



 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

         Starosta obce  

 

Uznesenie č. 4/2018 

B. Schvaľuje 

 

Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: 

Ing. Anton Sakalík, Peter Grundza a Michal Hvizd. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

         Starosta obce  

 

 

 

Uznesenie č. 5/2018 

B. Schvaľuje 

Úpravu rozpočtu č. 3/2018 v súlade s § 14 zákona 583/2014 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2018 

B. Schvaľuje 

Rozpočet obce Kružlová na rok 2019-2021 ako vyrovnaný.  

     Bežný rozpočet    2019  2020  2021 

                - príjmy                 1 029 106,75       1 029 106,75    1 029 106,75 

     - výdavky            1 029 106,75       1 029 106,75    1 029 106,75 

     Kapitálový rozpočet 

     - príjmy       0€  0€  0€  

     - výdavky   0€  0€  0€ 

     Finančné operácie 

     - príjmy   0€  0€  0€ 

     - výdavky    0€  0€  0€ 

     Rozpočet spolu 

                - príjmy                 1 029 106,75       1 029 106,75    1 029 106,75 

     - výdavky            1 029 106,75       1 029 106,75    1 029 106,75 

    

 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 



Uznesenie č. 7/2018 

B. Schvaľuje 

 

Miestne poplatky na rok 2019. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

Uznesenie č. 8/2018 

B. Schvaľuje 

Odpredaj pozemkov pre VVS Košice za sumu 5 €/m2. 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 9/2018 

C. Neschvaľuje 

Odpredaj pozemkov pre VVS Košice za sumu 1 €/m2 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                             

         Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 10/2018 

D. Ukladá 

Zorganizovať Mikuláša pre deti obce Kružlová vo veku do 15 rokov. 

        T: 21.12.2018 

        Z: poslanci OZ 

  

 

 

Zapísal:  Ing. Anton Sakalík                  ................................... 

 

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

 

             Mgr. Róbert Hajduk                                        ................................... 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 

 

 


