
Z á p i s n i c a 

z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 06. 2020 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Návrh Záverečného účtu obce Kružlová 

  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu    

                              Záverečného účtu obce Kružlová za rok 2019 

  7. Zmena rozpočtu č. 1/2020 

  8. Schválenie predajných cien dreva – Obecný podnik Kružlová s.r.o 

  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 7.  

2. Za zapisovateľa bola určená Bc. Iveta Mackaničová a za overovateľov zápisnice Vasiľ Sivák a Peter 

Grundza. 

 

3. Starosta obce predložil poslancom program rokovania zastupiteľstva. Poslanci s predloženým 

programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

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

zasadnutí boli splnené alebo sú v štádiu plnenia. 

 

5. Návrh Záverečného účtu za rok 2019 poslancom obce predniesol starosta PhDr. Gužo. Podrobne 

oboznámil poslancov so stavom hospodárenia za uplynulý rok.  

 

6. Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019 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 

2019 jednohlasne bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

7. V zmysle § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie zmenu 

rozpočtu príjmov a výdavkov obce č. 1/2020. Poslanci s predloženou zmenou rozpočtu jednohlasne 

súhlasili.   

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 



8. Od 1.3.2020 začal svoju činnosť Obecný podnik s.r.o Kružlová, ktorý bude spracovávať drevenú 

hmotu. V súvislosti s tým je potrebné určiť cenové relácie, ktoré budú platiť pri predaji a spracovávaní 

dreva. Poslanci sa dohodli, že ceny nastavia s ohľadom na konkurenciu, aby žiaden podobný podnik 

v okolí nemusel byť zrušený. Úvodné ceny zohľadňujú trhové prostredie a budeme sa snažiť uspokojiť 

na začiatku najmä Kružlovčanov. Cenové relácie jednotlivých komodít sú priamo v Obecnom podniku 

Kružlová s.r.o. a v kancelárií starostu obce. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

9. Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra, aby informoval poslancov o svojej činnosti za rok 2019 

a za I. polrok 2020. Správa o činnosti tvorí súčasť tejto zápisnice. Hlavný kontrolór zároveň predniesol 

poslancom aj návrh na plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.   

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 14.6.2020 o 00.00 bol vyhlásený koniec núdzového stavu, 

ktorý bol zavedený na území SR v súvislosti s ochorením COVID 19.  

Starosta obce informoval poslancov s priebehom vyšetrovania anonymného podania z roku 2019 na 

riaditeľku školy. Vyšetrovanie stále prebieha, OR PZ Svidník si vyžiadala zoznam všetkých 

zamestnancov školy od roku 2012 a ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.  

Starosta obce oboznámil poslancov, že boli zakúpené 1100l nádoby na komunálny odpad. Poslanci sa 

dohodli, že budú stiahnuté z územia obce veľkokapacitné kontajnery a tieto budú nahradené práve 

1100 l nádobami. Nádoby budú rozmiestnené pri rodinných domoch a bude určené presne, ktoré čísla 

domov budú tieto nádoby využívať. Je potrebné, aby občania sa podieľali na spolufinancovaní vo 

výške 100 € na jednu 1 100l nádobu.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce podal poslancov prehľad so stavom neplatičov v 2x10 b.j. Nedoplatky na bytoch sa stále 

zvyšujú a ťažkosti sú najmä s nájomníkmi, ktorí sú zamestnaní a obec im nevypláca sociálne dávky 

cez osobitného príjemcu. Poslanci sa dohodli, že s každým neplatičom bude dohodnutý splátkový 

kalendár s upozornením, že ak nevyrovná svoje nedoplatky do dohodnutého termínu bude nutné 

prikročiť až k prerušeniu dodávky elektrickej energie.   

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

Obec Kružlová je zapojená do projektu Vybudovanie Zberného dvora v obci Kružlová. Súčasťou tohto 

projektu sú aj stroje, ktoré už boli doručené do obce.  Ide o traktor, vlečku, nakladač, drvič na konáre i 

betón. Tieto stroje budú v prípade potreby v rámci odpadového hospodárstva slúžiť aj obyvateľom 

obce a je potrebné schváliť poplatky za používanie. Poslanci sa dohodli, že poplatok za služby 

traktorom budú vo výške 25€/hod. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

10. Ing. Anton Sakalík vystúpil s návrhom, že vzhľadom na finančnú situáciu spôsobenú 

koronavírusom a s tým súvisiacim krátením podielových daní navrhuje poslancom, aby sa vzdali 

finančných náhrad a odmien za konané akcie za I. polrok 2020. Poslanci s daným návrhom súhlasili. 



Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Dušana Šomu č. 91 o odkúpenie pozemku. Keďže 

v Hrabinách prebieha projekt vysporiadania pozemkov, je potrebné, aby sme ho najprv uzavreli 

a dokončili, až potom sme pristupovali k odpredajom. 

 

V diskusii sa rozprávalo aj o fungovaní obecného infokanálu. Je potrebné, aby si to spravovala sama 

obec a nie cez tretiu stranu, nakoľko finančné nároky tretích strán sú čím ďalej vyššie 

a neopodstatnené. Zvolá sa stretnutie s p. Kočanom a prediskutujú sa ďalšie  možnosti. 

 

 

11. Návrh na uznesenie predniesol Marián Sivák. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 15.6.2020 

 

Uznesenie č. 1/2020 

A. Berie na vedomie 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kružlová za rok 2019. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2020 

A. Berie na vedomie 

 Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 a I. polrok 2020. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

A. Berie na vedomie 

 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2020 

A. Berie na vedomie 

 Koniec núdzového stavu 14.6.2020 o 00:00 hod.  

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2020 

A. Berie na vedomie 

 

 Informáciu o priebehu vyšetrovania anonymného podania na riaditeľku ZŠ.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 6/2019 

B. Schvaľuje 

 Záverečný účet obce Kružlová za rok 2019 bez výhrad. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 



Uznesenie č. 7/2020 

B. Schvaľuje 

 

 Zmenu rozpočtu č. 1/2020 v príjmovej a výdajovej časti. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 8/2020 

B. Schvaľuje 

 Cenník za drevo. 

 

Uznesenie č. 9/2020 

B. Schvaľuje 

 Spolufinancovanie jednotlivých rodín, ktoré budú využívať  1100l nádoby vo výške 100 € na 

jednu nádobu.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 10/2020 

B. Schvaľuje 

 Upozornenie neplatičov v 2x10 b.j., že po nedodržaní splátkového kalendára im bude 

prerušená dodávka elektrickej energie a vody.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 11/2020 

B. Schvaľuje 

 Poplatok za služby traktorom vo výške 25€/hod.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 12/2020 

B. Schvaľuje 

 Vzdanie sa finančných náhrad a mimoriadnych odmien za akcie poslancov OZ za I. polrok 

2020. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 13/2020 

C. Neschvaľuje 

 

Pozemok pre Šomu. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 



 

Uznesenie č. 14/2020 

D. Ukladá 

 Stiahnuť veľkoobjemové kontajnery z Hrabín, nahradiť ich 1100 l nádobami a urobiť zoznam 

občanov, ktorí budú jednotlivé nádoby používať.  

         

        T: do 18.6.2020 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 15/2020 

D. Ukladá 

 Zvolať jednanie s p. Kočanom Vladimírom ohľadom ďalšieho vysielania infokanálu 

v káblovej televízii. 

        T: 20.6.2020 

        Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

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

 

Overovatelia:  Vasiľ Sivák              ................................... 

 

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

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 


