
Z á p i s n i c a 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.03.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Program rokovania OZ  
  4. Kontrola plnenia uznesenia 
  5. Program odpadového hospodárstva 
  6. Posúdenie žiadosti o predĺženie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie 
  7. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 
  8. Rozšírenie elektrických vetiev – 4 ulice 
  9. Odpad, separácia, kompostéry 
  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 6. Poslanec 
Slavomír Sivák sa ospravedlnil.  
 
2. Za zapisovateľku bola určená Bc. Mackaničová a za overovateľov zápisnice Michal Hvizd a Peter 
Grundza. 
 

3. Starosta obce oboznámil poslancov s programom dnešného rokovania. Poslanci s daným 

programom jednohlasne súhlasili. 

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

4. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, že úlohy prijaté na minulom 
zasadnutí boli splnené. 
 

5. Vzhľadom k tomu, že obec Kružlová v minulom roku bola zapojená do projektu sanácie skládok 

a vyviezla viac odpadu je povinná mať spracovaný Program odpadového hospodárstva. Tento 

program bol spracovaný a schválený Okresným úradom OŽP vo Svidníku. Je potrebné tento program 

schváliť aj Obecným zastupiteľstvom. Poslanci jednohlasne schválili Program odpadového 

hospodárstva. 

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

6. Dňa 31.3.2019 uplynie doba, na ktorú Obecné zastupiteľstvo udelilo súhlas s umiestnením 

stávkovej kancelárie v prevádzke Pohostinstvo  RAS STAV Kružlová. Starosta obce predložil 



poslancom aj tento bod na prerokovanie. Poslanci sa dohodli, že súhlas s umiestnením stávkovej 

kancelárie bude predĺžený znova na dobu určitú  do 31.3.2020.  

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

7. Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Mariána Siváka, ktorý si zakúpil byt v 6 b.j.č.101 a má 

záujem o odkúpenie pozemku medzi parcelami  č.170/7 a 170/6. Tento pozemok by chcel využiť na 

výstavbu garáže. Poslanci sa dohodli, že súhlasia s odpredajom pozemku, ktorý je voľný medzi už 

postavenými garážami za cenu 2€/m2 a úhradu všetkých nákladov spojených s týmto odpredajom. Za 

túto sumu boli odpredané pozemky aj pre ostatných obyvateľov tejto bytovky.  Taktiež sa poslanci 

venovali pozemkom pri č. d. 45, kde sú umiestnené obecné stojiská na kontajnery a vodovodná 

šachta pre 2x10 b.j.. Poslanci sa dohodli, že bude zvolané jednanie s majiteľmi  pozemkov a začne sa 

proces s vysporiadaním týchto pozemkov.  

Poslanci sa venovali aj spätnému odkúpeniu časti pozemku od Jozefa Siváka č.1. Omylom došlo 

k odpredaju aj obecnej komunikácie ležiacej na parcele č. 409/9, ktorá je prístupovou cestou 

k pozemkom. Poslanci s tým  súhlasili. 

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

8. Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom rozšírenia verejného osvetlenia v štyroch častiach 

obce.  Ide o napojenie verejného osvetlenia v osade Hrabiny na úseku, ktorý vedie k novo 

vybudovaným domom, na úseku od zastávky k č. d. 63, na úseku k pozemku J. Siváka, ktorý sa 

nachádza pred mostom doľava a úsek od č.d. 102 smerom k Obecnému podniku a KC. Poslanci 

s rozšírením verejného osvetlenia súhlasili. 

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

9. Starosta obce informoval poslancov so situáciou ohľadom vývozu a separácie odpadov. Zvýšili sa 

poplatky  a vďaka  novému systému, ktorý schválila vláda SR bude suma, ktorú obce zaplatia za 

skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. V prípade, že obec  vytriedi 

menej ako 10% z celkové množstva odpadov bude platiť  len za uskladnenie 17 €  za tonu odpadu. Je 

preto v záujme všetkých zdôrazňovať občanom nutnosť triediť odpad.  Starosta obce informoval 

poslancov, že projekt v rámci ktorého mala obec dostať kompostéry (projekt mikroregiónu) bol 

zrušený, no čakáme na výsledok projektu na vybudovanie zberného dvora.  

10. Starosta obce informoval poslancov s projektmi v ktorých bola obec úspešná v roku 2019. Ide 

o finančné prostriedky poskytnuté na Denný stacionár, MOPS, Modernizáciu kultúrno-športového 

areálu, Dobrovoľnícke práce, Vojnové hroby, Predstavenie PUĽS. Celkové suma finančných 

prostriedkov, ktoré obec získala naviac z projektov je k dnešnému dňu  je 307 184,58€.  

11. V disku vystúpil ako prvý starosta obce, ktorý informoval poslancov so situáciou ohľadom účastí 

obce vo futbalovej súťaži. Konštatoval, že je problém s hráčmi, nakoľko klesá záujem v obci o tento 



šport. Poslanci po vzájomnej diskusii súhlasili s ukončením činnosti futbalového družstva v 7. Lige 

dospelých. 

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: Ing. Sakalík 
 

Starosta obce oboznámil poslancov s projektom, ktorý prebieha aj v našej obci a to je projekt Zdravé 

regióny. V rámci tohto projektu pracuje v obci zdravotná asistentka. 

Starosta obce informoval poslancov so stavom neplatičov ku dňu konania zastupiteľstva. Aktuálny 

stav pohľadávok voči obyvateľom obce je 4 073,81 € na daniach a poplatkoch za TKO. K tomu je 

potrebné pripočítať ešte nedoplatky za byty, ktoré sa pohybujú okolo 1 000 €. Požiadal poslancov, 

aby aj z titulu svojho postavenia apelovali na dlžníkov, aby si tieto nedoplatky čim skôr vyrovnali. Za 

chvíľu budú vystavené nové rozhodnutia na rok 2019 a daná suma sa bude len zvyšovať.  Zároveň 

informoval občanov, že obec získala odpredajom okien a dverí, ktoré boli nepotrebné po 

rekonštrukcii budovy celkovo 780 €, taktiež predložil poslancom stav účtov ku koncu roka 2018. 

Celkový stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 činil 34 060,70€. V tej sume sú ešte aj 

decembrové výplaty na depozitnom účte. 

V diskusii vystúpil aj Ing. Sakalík, ktorý sa informoval so stavom odpredaja pozemku pre T. Siváka č. 

107. Navrhol, že nakoľko poslanci schválili odpredaj pozemku pre T. Siváka ešte v roku 2018 a jeho 

otec Zdeno Sivák doteraz nevyrovnal pohľadávky, ktoré má voči obci, čo s tým. Poslanci sa 

jednohlasne dohodli, aby odpredaj pozemku bol pozastavený, pokiaľ si rodina Sivákových nesplatí 

dlhy. Poslanci s daným návrhom súhlasili.  

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

 

V. Sivák – upozornil na parkovanie pri nájomných bytoch, že obyvatelia si neodstavujú svoje autá na 

parkovisku ale v uličke. V prípade požiaru alebo nutnosti prejazdu by to bolo veľmi sťažené.  Starosta 

sa vyjadril, že napíšeme všetkým nájomcom listy o tom, aby tam neparkovali a budeme na to ľudí 

upozorňovať aj prostredníctvom TSP a MOPS. 

 

 

Starosta obce poďakoval za účasť na OZ a rozlúčil sa. 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 
 
Uznesenie č. 1/2019 
A. Berie na vedomie 
 
Informáciu o nových projektoch (MOPS, Dobrovoľníci I,II, DST, Modernizáciu kultúrno-športového 
areálu. 
 
                 ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce 
 
Uznesenie č. 2/2019 
A. Berie na vedomie 
  
Informáciu o pripravovaných akciách ( Deň matiek, Rómfest, Deň detí, stavanie mája, iné) 
 
        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce  
 

Uznesenie č. 3/2019 
B. Schvaľuje 
Predĺženie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke Pohostinstvo RAS STAV Kružlová 
do 31.3.2020. 
        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce  
 

Uznesenie č. 4/2019 
B. Schvaľuje 

Spätné odkúpenie pozemku č. 409/9 od Tomáša Siváka č. 100. – prístupová cesta. 

        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce  
Uznesenie č. 5/2019 
B. Schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020.  

        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce  
Uznesenie č. 6/2019 
B. Schvaľuje 

Odpredaj pozemku pre Miroslava Siváka č. d. 101 za 2€ m/2 + náklady spojené so zameraním 

a zápisom do katastra. 



        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce  
Uznesenie č. 7/2019 
B. Schvaľuje 

Rozšírenie verejného osvetlenia na 4 úsekoch ( osada Hrabiny na úseku, ktorý vedie k novo 

vybudovaným domom, na úseku od zastávky k č.d. 63, na úseku k pozemku J. Siváka, ktorý sa 

nachádza za mostom smerom k ZŠ a úsek od ZŠ smerom k Obecnému podniku) 

        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce  
Uznesenie č. 8/2019 
B. Schvaľuje 

Ukončenie aktívnej činnosti vo futbale v 7. Lige dospelých  pred jarnou sezónou - Telovýchovná 

jednota Kružlová. 

        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2019 
B. Schvaľuje 

Pozastavenie výkonu uznesenia č. 3/2018 zo zasadnutia OZ zo dňa 11.9.2018 ohľadom odpredaja 

pozemku parc. č. 41/16 – 88m2 pre Tibora Siváka č. 107 do doby vyplatenia všetkých pohľadávok za 

číslo súpisné 107. 

        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce 

Uznesenie č. 10/2019 
C. Ukladá 

Zvolať jednanie s majiteľmi parcely č. 336 ohľadom odkúpenia pozemku. 

        T: do 30.4.2019 

        Z: poslanci OZ 

        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce 

 

 



 

Uznesenie č. 11/2019 
C. Ukladá 

Spracovať list nájomníkom 2x10 b. j. ohľadom parkovania motorových vozidiel v príjazdovej ceste. 

 

        T: do 30.4.2019 
        Z: poslanci OZ 
 
 
        ............................................ 
                PhDr. Adrián Gužo 
         Starosta obce 

 
 
Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová                   ................................... 
 
Overovatelia:  Michal Hvizd             ................................... 
 
             Peter Grundza                                          ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         PhDr. Adrián Gužo 
         starosta obce 
 
 
 

 


