
Z á p i s n i c a 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.11.2019 

 

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. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za doterajšie obdobie polroka 2019  

         6. Schválenie VZN č. 2/2019 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

  predpisov 

  7. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

      odpady a drobné stavebné odpady 

  8. Schválenie zverenia majetku do správy VVS – dokončenie rozšírenia vodovodu 

           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 5. Poslanec 

Slavomír Sivák je na PN a Ing. Anton Sakalík sa ospravedlnil. 

 

2. Za zapisovateľa bol určený Mgr. Hajduk a za overovateľov zápisnice Vasiľ Sivák a Marián Sivák. 

 

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

programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

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

zasadnutí boli splnené alebo sa plnia priebežne. K bodu, na ktorý bol splnomocnený hlavný kontrolór 

obce ohľadom anonymného podania na riaditeľku ZŠ, dal s samostatnom liste z kontroly obšírne 

stanovisko sám hlavný kontrolór. V ňom konštatuje, že veci z anonymného podania n ktoré mal 

kompetencie dôkladne skontroloval, no nezistil nič závažné ku ktorým by sa malo vyjadriť OZ. 

Starosta obce Kružlová informoval a odporučil, aby poslanci OZ si počkali a nechali pracovať orgány 

činné v trestnom konaní a keď ohľadom tohto prípadu budú známe nejaké skutočnosti, bude o nich 

informovať na nejakom ďalšom OZ.  

 

5. Hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák predložil poslancom Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 

doterajšie obdobie polroka 2019. Zároveň informoval poslancov so splnením uznesenia zo zasadnutia 

OZ konaného 20.8.2019 kde mal preveriť opodstatnenosť anonymného podania na riaditeľku ZŠ 

PaedDr. Olgu Krištofovú v bodoch, ktoré sa týkajú zriaďovateľa školy. Poslanci vzali obe správy na 

vedomie. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Od 1.1.2020 sa dáva do prevádzky budova Komunitného centra a toto začne svoju činnosť. 

V súvislosti s tým je potrebné schváliť VZN o fungovaní a spustení KC. Starosta obce predložil 

poslancom VZN č. 2/2019 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Všetky služby 



poskytované v KC, ale iba týkajúce sa činnosti pracovníkov KC, budú poskytované obyvateľom 

bezplatne. Poslanci predložené VZN jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

 

7. Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Je nevyhnutné upraviť poplatky za vývoz a uloženie 

tuhého komunálneho odpadu nakoľko ceny za vývoz sa stále zo strany organizácii, ktoré zabezpečujú 

túto službu zvyšujú. Napr. poplatok do Environmentálneho fondu za uskladnenie TKO je v roku 2019 

vo výške 12€/t bez DPH a v roku 2020 má byť až 24€/t bez DPH. V obci Kružlová poplatok na vývoz 

TKO nebol menený od roku 2013. Vzhľadom k tomu sa poslanci dohodli navrhnúť a zvýšiť poplatok 

za vývoz tuhého komunálneho odpadu na 10€ pre fyzické osoby na rok a 30€ pre právnické osoby na 

rok. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

 

8. Starosta obce informoval poslancov, že bolo dokončené rozšírenie vodovodu z pôvodnej PD v obci 

Kružlová v celkovej výške 33 198,72€. Keďže vodovod v našej obci spravuje VVS Košice závod 

Svidník je potrebné odsúhlasiť zverenie majetku s vyššie uvedenou obstarávacou cenou  tejto 

organizácie. Poslanci so zverením majetku do správy VVS jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Starosta obce informoval poslancov ďalšími s projektmi do ktorých sa obec Kružlová zapojila 

v poslednom čase. Ide o projekt Kružlová – Vodovod; Rozšírenie vodovodu-2 etapa k obecnému 

podniku, nákup malých a veľkých kompostérov pre obyvateľov obce, rekonštrukcia cestných rigolov 

v obci Kružlová s chodníkom popri pri hlavnej ceste. 

 

Poslanci sa dohodli na organizovaní akcií, ktoré budú v najbližšom období. Ako už býva dobrou 

tradíciou v mesiaci december bude pre všetky deti vo veku do 15 rokov pripravený Mikuláš, 1.januára 

2020 bude sa spoluorganizovať novoročný výstup na Rohuľu. Poslanci sa taktiež dohodli, že v januári 

2020 budú dva plesy a to v termíne 11.1.2020 a 25.1.2020. Všetky tieto akcie zabezpečia poslanci 

v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu.  

 

Starosta obce informoval poslancov s návrhom novely daňového poriadku, ktorý dalo ministerstvo 

financií do pripomienkového konania, kde neplatiči dani a poplatkov môžu prísť o vodičský preukaz. 

Poprosil preto poslancov, aby aj oni upozornili všetkých neplatičov v našej obci na túto novelu. 

 

Starosta obce informoval poslancov o probléme, ktorý stále pretrváva ohľadom vykurovanie budovy 

Obecného úradu. Zúčastnil sa niekoľkokrát na jednaní so zástupcami firmy, ktorá inštalovala 

vykurovací systém, ktorý javil znaky nesprávného fungovania. Daná firma vzala zariadenia na 

reklamáciu no zariadenia naspäť už nevrátila, nakoľko tvrdí, že ich dala zošrotovať, kvôli 

nefunkčnosti. Poslanci sa jednohlasne dohodli a splnomocnili starostu obce, aby v spolupráci 

s právnikom začal proces ohľadom doriešenie vykurovania budovy a navrátenia daných vykurovacích 

čerpadiel. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce informoval poslancov, že je má byť každoročne ďalšia výzva na zatepľovanie verejných 

budov. Keďže obec má budovy, ktoré sú v jej vlastníctve už kompletne zateplené, navrhuje, či by sme 



ako obec odkúpili Farskú budovu a tú vedeli zrekonštruovať a aj využívať v budúcom období. Daná 

budova je v dezolátnom stave. Bolo zvolané jednanie so zástupcami Pravoslávnej cirkvi – otcom 

duchovným a kurátormi, kde sa dohodlo o odkúpení farskej budovy obcou za 1€. Náklady na energie 

si bude naďalej platiť pravoslávna cirkevná obec. Obec po prevode budovy na jej LV dá zrealizovať 

PD a podá žiadosť o finančné prostriedky. V prípade schválenia financií všetky náklady súvisiace 

s projektom bude hradiť cirkevná obec. (5% spolufinancovanie, žiadosť, PD, VO, právnika, iné). 

Poslanci jednohlasne súhlasili s odkúpením budovy.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že pri realizácií projektu Výmena vchodových dverí na 2x 10 b.j. 

nižšieho štandardu obci ostalo 20 ks starých vchodových dverí. Poslanci odsúhlasili, že ktorý nájomca 

ich ešte využije alebo potrebuje ich jeho rodinný príslušník za dané dvere uhradí jednorazový 

poplatok 20€. Kto ich nepotrebuje, obec ich odpredá alebo si ich ponechá v sklade. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

 

 

Starosta obce informoval poslancov s problémom  parkovania vozidiel pri bytoch nižšieho štandardu, 

kde nájomníci parkujú pri svojich vchodoch a blokujú tak prístup v prípade hasičských vozidiel alebo 

záchranky. Požiadal členov MOPS, aby upozornili všetkých nájomníkov týchto bytov, že sú povinní 

parkovať na parkovisku.  

 

 

10. Starosta obce informoval poslancov s listou od Klubu slovenských turistov Beskyd, ktorý sa 

obrátil na obec so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na expedíciu Výstup na Nangá 

Parbat 2021. Poslanci nesúhlasili s poskytnutím príspevku, nakoľko VZN obce o poskytovaní dotácií 

nám nedovoľuje dať príspevok organizácií nesídliacej v našej obci . 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za:0  Proti: Hvizd  Zdržal sa: Sivák Marián, Sivák Vasiľ, 

        Mgr. Hajduk Róbert, Grundza Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej: 

 

Uznesenie č. 1/2019 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o spracovaných a zrealizovaných projektoch za uplynulé volebné obdobie.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                                   Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2019 

A. Berie na vedomie 

Správu o kontrole v ZŠ ohľadom anonymného podania a správu o činnosti hlavného kontrolóra 

v doterajšom čase polroka  2019. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                                   Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2019 

A. Berie na vedomie 

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                                   Starosta obce 

 

 Uznesenie č. 4/2019 

B. Schvaľuje 

a) prerokovalo 

- bez pripomienok 

 

b) schvaľuje 

1. zverenie majetku obce Kružlová – verejný vodovod do správy VVS, a.s. s obstarávacou cenou 

33 198,72 €. 

 

2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku do správy VVS, a.s. 

Ide o verejný vodovod, cena prevádzkovania majetku bude hradená v rámci celkového výberu 

vodného t.j. tržby za pitnú vodu, čas výkonu správy bude po podpísaní Zmluvy oboma zmluvnými 

stranami na dobu neurčitú, práva a povinnosti zmluvných strán sú dohodnuté v Zmluve o výkone 

správy majetku obce Kružlová. 

Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 5 poslanci. 

- za schválenie návrhu zmluvy hlasovali  5 poslanci 

- proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali 0 poslanci 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                                   Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2019 

B. Schvaľuje 

 VZN č. 2/2019 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 



 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                                   Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 6/2019 

B. Schvaľuje 

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

obecných akcií za II. polrok 2019 podľa prezenčných listín. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2019 

B.  Schvaľuje 

Preplatenie zostatkovej časti dovolenky za rok 2019 pre starostu obce. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 

B. Schvaľuje 

Odkúpenie budovy Farského úradu v Kružlovej od Pravoslávnej cirkevnej obce Kružlová za 1€. 

 

        T: december  2019 

        Z: poslanci OZ 

 

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

          PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                         Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 9/2019 

B.  Schvaľuje 

Postúpiť problém s vykurovaním budovy OcÚ právnikovi a splnomocňuje starostu obce, aby začal súdny spor. 

 

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

          PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                        Starosta obce 

  

Uznesenie č. 10/2019 

B.  Schvaľuje 

Odpredaj starých vchodových dverí z 2x 10 b.j. záujemcom za sumu 20€.  

 

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

          PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                        Starosta obce 



Uznesenie č. 11/2019 

C. Ukladá 

Zorganizovať Mikuláša pre deti obce Kružlová. 

 

         T: december 2019 

         Z: poslanci OZ 

 

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

          PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                        Starosta obce 

  

 

Uznesenie č. 12/2019 

C. Ukladá 

Zorganizovať výstup na Rohuľu 

 

        T: december 2019 

        Z: poslanci OZ 

 

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

          PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                         Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 13/2019 

C. Ukladá 

Zorganizovať plesy pre obyvateľov obce Kružlová. 

 

         

        T: január  2020 

        Z: poslanci OZ 

 

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

          PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                         Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 14/2019 

D.  Neschvaľuje 

Poskytnutie sponzorského príspevku  pre Klub slovenských turistov Beskyd vo výške 150 €. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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


