
Z á p i s n i c a 

zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3/2019 

  6. Schválenie VZN 3 o daniach a poplatkoch 

  7. Schválenie Rozpočtu na roky 2020-2022 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  8. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2020  

  9. Informácie starostu obce: projekty, akcie, iné  

  10. Iné podnety poslancov a 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. Poslanci taktiež minútou ticha vyjadrili sústrasť obetiam v Prešove, ktoré 

zahynuli pri výbuchu plynu v paneláku. 

 

2. Za zapisovateľa bol určený Mgr. Róbert Hajduk a za overovateľov zápisnice Ing. Anton 

Sakalík a Michal Hvizd. 

 

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

schválili. 

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. 

 

5. Starosta obce predložil poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č. 3/2019 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: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

6. Poslanci OZ schválili VZN č. 3/2019 o   miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie poslancov: 

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



7. Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2020-2022. Tento rozpočet je 

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

sú zahrnuté v rozpočte na rok 2020-2022 sa budú do tohto rozpočtu dopĺňať príslušnými 

úpravami rozpočtu v priebehu roka 2020. Svoje stanovisko k rozpočtu na roky 2020-2022 

predniesol aj hlavný kontrolór obce. Poslanci Rozpočet obce na roky 2020-2022 jednohlasne 

schválili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

8. Starosta obce predložil poslancom Návrh miestnych poplatkov na rok 2020. Poslanci tieto 

poplatky jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9.  Starosta obce informoval poslancov so stavom neplatičov na daniach a poplatkoch 

a nájomných bytoch. Aj keď došlo k určitému pozitívnemu zlepšeniu v platení daní 

a poplatkov a nájmu za byty problém je väčšinou stále s tými istými občanmi obce. Presné 

sumy budú poslancom predložené na najbližšom zasadnutí OZ. 

10. Hlavný kontrolór obce preložil poslancom plán práce na rok 2020. 

11. Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov s projektmi, ktoré sa realizujú alebo do ktorých 

doporučuje sa zapojiť záleží od jednotlivých výziev, ktoré sa pripravujú.  

 

Informoval, že sme ako obec na najlepšej ceste vyriešiť problém z tepelnými čerpadlami. 

Rokujú všetky strany na tom, aby sa problém vyriešil k spokojnosti obce a dostali sme ich 

naspäť nech slúžia účelu na aký majú.  

Starosta pripomenul poslancom OZ, že začiatkom roka 2020 (jar) nás čaká vyriešiť problém 

s odpadovým hospodárstvom. Firma, ktorá ho doposiaľ vyvážala (veľkokapacitné kontajnery) 

to odmieta robiť a zber takého odpadu je najdrahším zberom, nakoľko tam končí všetko 

i odpad čo sa má separovať a ktorý nám vyvážajú zadarmo. Keď skončí na skládke, za jeho 

váhu platíme ako za komunálny odpad a to musíme riešiť. Začiatkom roka na najbližšom 

zastupiteľstve pristúpime k schváleniu čo a ako so zberom odpadu v budúcnosti. 

Starosta informoval, že má byť výzva na zamestnanie domovníka(ov) pre 2x10 b.j. nižšieho 

štandardu a či sa do nej zapojiť, keď bude vyhlásená príslušným ministerstvom. Poslanci to 

jednohlasne schválili. 

 

 



Starosta sa informoval či naša obec, podobne ako ostatné samosprávy dá príspevok na 

transparentný účet mesta Prešov pri tragickej udalosti explózie plynu v bytovke na 

Mukačevskej ulici. Poslanci jednohlasne odsúhlasili sumu 150€.  

 

Starosta obce ďalej informoval, že sme dostali ako obec anonymný podnet, že jeden stavebník 

p. Sivák pri novostavbe svojho rodinného domu, zašiel do obecného pozemku pri výstavbe 

plotu. Navrhuje dať zavolať geodeta a premerať opodstatnenosť podania. Poslanci s návrhom 

jednohlasne súhlasili. 

 

 

11. Návrh na uznesenie predniesol Marián Sivák 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2019 

A. Berie na vedomie 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020-2022. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 

A. Berie na vedomie 

 

 Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2020. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/2019 

B. Schvaľuje 

Úpravu rozpočtu č. 3/2019 v súlade s § 14 zákona 583/2014 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 



Uznesenie č. 4/2019 

B. Schvaľuje 

 

VZN č. 3/2019 o   miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

    

 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 5/2019 

B. Schvaľuje 

Spolufinancovanie projektu na udržiavacie rekonštrukčné práce na 2 x 10 b.j. nižšieho 

štandardu minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov rekonštrukcie (2 000€) 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2019                        

B. Schvaľuje 

 

Rozpočet obce Kružlová na rok 2020-2022 ako vyrovnaný.  

     Bežný rozpočet    2020    2021        2022 

                - príjmy                 1 197 115,75       1 197 115,75       1 197 115,75        

     - výdavky            1 197 115,75       1 197 115,75       1 197 115,75        

     Kapitálový rozpočet 

     - príjmy       0€      0€          0€  

     - výdavky   0€      0€          0€ 

     Finančné operácie 

     - príjmy   0€      0€          0€ 

     - výdavky    0€      0€          0€ 

     Rozpočet spolu 

                - príjmy                 1 197 115,75       1 197 115,75       1 197 115,75        

     - výdavky            1 197 115,75       1 197 115,75       1 197 115,75        

    

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2019 

B. Schvaľuje 



 

Miestne poplatky na rok 2020. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

Uznesenie č. 8/2019 

B. Schvaľuje 

 

Zapojiť sa do výzvy na zamestnanie domovníka/ov pre 2x10 b.j. nižšieho štandardu, keď bude 

vyhlásená príslušným ministerstvom. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2019 

B. Schvaľuje 

 

 

Dať geodeticky premerať výstavbu plotu pri rodinnom dome p. Siváka. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 10/2019 

B. Schvaľuje 

 

 

Príspevok na transparentný účet mesta Prešov pri tragickej udalosti explózie plynu v bytovke 

na Mukačevskej ulici – 150€.  

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2019 

C. Ukladá 
 

Spracovať plán ako ďalej s odpadovým hospodárstvom a pripraviť návrh a riešenia. 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 



 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Hajduk                  ................................... 

 

Overovatelia:  Ing. Anton Sakalík             ................................... 

 

             Michal Hvizd                                          ................................... 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 
 


