
Z á p i s n i c a 

z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 08. 2019 

 

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Zmena rozpočtu č.2/2019 

  6. Schválenie  VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

       v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kruţlová 

  7. Informácie starostu obce  

  8. Správa o činnosti HK za I. polrok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

  9. Rôzne 

  10. Diskusia 

  11. Návrh na uznesenie 

  12. Záver  

 

 

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kruţlová PhDr. Adrián Guţo. Privítal prítomných, 

konštatoval ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné, z počtu 7 poslancov je prítomných 7.    

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Michala Hvizda a Petra Grundzu. Za zapisovateľku bola 

určená pani Bc. Iveta Mackaničová. 

 

3. Starosta oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

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

zasadnutí boli splnené. 

 

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

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

rozpočtu príjmov a výdavkov obce č. 2/2019. Poslanci s predloţenou zmenou rozpočtu jednohlasne 

súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

6. Starosta obce predloţil poslancom návrh   VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov  v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kruţlová. Poslanci 

toto VZN č. 1/2019 jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

7. Starosta obce informoval poslancov zo zapojením sa do projektu Kruţlová – vodovod, rozšírenie 

vodovodu 2 . etapa. V danej etape chceme poţiadať o finančné prostriedky na napojenie píly, kde má 

v budúcnosti byť obecný podnik, na verejný vodovod. Doposiaľ daná budova vodovod nemá.  



Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

Starosta obce informoval poslancov s moţnosťou zapojiť sa do ďalšieho projektu a to v I. časti na 

vybudovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácii s chodníkom pri cintoríne smerom k osade 

Hrabiny a vybudovanie parkoviska pri nových domoch. Kód výzvy OPLZ-P,-SC611-2019-1, kde je 

potrebné minimálne 5% spolufinancovanie, V 2. časti by išlo o vybudovanie a rekonštrukciu cesty od 

č.d. 102 smerom ku Komunitnému centru s chodníkom a novým verejným osvetlením a vybudovanie 

cesty s chodníkom a osvetlením k novostavaným domom po ľavej strane na začiatku obce. 

 

Starosta obce informoval poslancov so ţiadosťou p. Stanislava Siváka , ktorý si vybudoval nový dom 

v osade Hrabiny o vybudovanie cesty. Jeden z predchádzajúcich bodov, po schválení projektu, vyrieši 

jeho problém s vybudovaním cesty. V prípade, ţe by obec nebola úspešná, zrealizuje ju obec vlastné 

náklady. 

 

Starosta obce informoval poslancov s problémom, ktorý sa vyskytol pri nových nájomných bytoch, 

kde pri daţďoch dochádzka k zatekaniu vody do krajných bytov. Poslanci sa dohodli, ţe bude 

vybagrovaný rigol, ktorým by sa táto voda odklonila od bytovky.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

Starosta obce ďalej informoval poslancov, ţe bol schválený projekt na výmenu vchodových dverí za 

plastové a vybudovanie prístreškov nad schodiskom v celkovej výške 8 000. Vzhľadom k tomu, ţe 

táto suma nebude postačovať na pokrytie všetkých nákladov, navrhuje zrealizovať z projektu kaţdému 

len nové vchodové plastové dvere a časť pouţiť aj prostriedky z fondu opráv. Prístrešky si nájomníci 

spravia svojpomocne, obec im zabezpečí len materiál. Poslanci s daným návrhom súhlasili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

 

8. Hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák predloţil poslancom Správu o činnosti HK za I. polrok 2019 a 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.  

 

9. Starosta obce informoval poslancov s rokovaním so zástupcami firmy FÚRA, primátorky mesta 

Svidník a majiteľmi skládky v Šemetkovciach.  Dochádza k zvyšovaniu nákladov na vývoz a uloţenie 

odpadu a to bude potrebné premietnuť aj do poplatkov v obci Kruţlová. Pri poplatku 6 € za osobu na 

rok  je obec veľmi stratová a bude potrebné poplatok za vývoz TKO zvýšiť. obec musí po vzore 

okresného mesta, plánovať zrušenie veľkokapacitných kontajnerov a vymeniť ich za 1100l nádoby, 

klásť oveľa väčší dôraz na separovanie a zrealizovať čo najskôr schválený zberný dvor. Kombinácia 

všetkých týchto zloţiek výrazne napomôţe obci v oblasti s nakladaním z odpadmi. 

 

V ďalšom bode informoval starosta obce poslancov s obsahom anonymného listu, ktorý bol doručený 

na Ministerstvo školstva v Bratislave a tento bol následné odstúpený na Obec Kruţlová a OR PZ 

Svidník a týkal sa práce a vzťahov riaditeľky školy PaedDr. Olgy Krištofovej s jej pracovníkmi. Po 

dohode s poslancami bol poverený hlavný kontrolór obce, aby preveril  opodstatnenie anonymného 

podania na PaedDr. Olgu Krištofovú riaditeľku ZŠ v bodoch, ktoré sa týkajú a na ktoré má dosah 

zriaďovateľ školy.  

 

 10. V diskusii vystúpil Vasiľ Sivák, ktorý pripomenul, ţe je potrebné dokončiť osadenie odpadových 

rúr v osade Hrabiny. Ostáva uţ len malý úsek. Poslanci sa dohodli, ţe budú pokračovať v týchto 

prácach.  



 

Marián Sivák sa informoval ako to bude s preberaním dokončených stavieb komunitného centra a 

nadstavby MŠ. Starosta informoval poslancov, ţe kaţdá stavba má svoj stavebný dozor, ktorý 

zodpovedá počas realizácie za prípadné nedostatky. Zistené nedostatky podliehajú reklamácii 

v záručnej dobe. 

 

11. Návrh na uznesenie predniesol Slavomír Sivák. 

 

 

12.Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve. 

 

 

         PhDr. Adrián Guţo 

                    Starosta obce 

 

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová         

    

 

Overovatelia: Michal Hvizd 

  

           Peter Grundza    

 

 

 

 

Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 20.8.2019 

 

Uznesenie č. 1/2019 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o schválených projektoch 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o situácii s vývozom a uskladnením odpadu. 

 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2019 

A. Berie na vedomie 

 Správu o činnosti HK za I. polrok 2019 a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

            

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 4/2019 

B. Schvaľuje 

 



 Zmenu rozpočtu č. 2/2019 v príjmovej a výdajovej časti. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2019 

B. Schvaľuje 

 

 VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kruţlová.  

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2019 

B. Schvaľuje 

 Preklenovací úver  na 

Športovo – Kultúrny areál Kruţlová v sume 140 807,62 a zabezpečenie úveru zmenkou a vyplnením 

dohody o vyplňovanom práve k zmluve.  

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2019 

B. Schvaľuje 

 Zapojenie sa do projektu Kruţlová – vodovod, rozšírenie vodovodu, 2. etapa. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 

B. Schvaľuje 

 Zapojenie sa do projektu: 

- kód výzvy OPLZ-P06.SC11-2019-1 – Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácii pri 

cintoríne 

- predloţenie ŢoNFP na SO, ktorá je v súlade s platným PHSR 

- povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 

- zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

            

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2019 

B. Schvaľuje 

 

 Zapojenie sa do projektu: 

- kód výzvy OPLZ-P06.SC11-2019-1 – Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít k 

obytným domom i komunitnému centru 

- predloţenie ŢoNFP na SO, ktorá je v súlade s platným PHSR 



- povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% 

- zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

                                    

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2019 

B. Schvaľuje 

 

 

Zapojenie sa do projektu pokračovanie realizácie rigolov + rigoly a chodníky popri hlavnej ceste.

            

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2019 

D. Ukladá 

 Zorganizovať športovo kultúrny deň Aby údolie smrti oţilo 2019. 

         T: 24.8.2019 

         Z: poslanci OZ 

 

 

 

                                                                                                           

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

        

 

Uznesenie č. 12/2019 

D. Ukladá 

 

 Preveriť opodstatnenie anonymného podania na PaedDr. Olgu Krištofovú riaditeľku ZŠ v 

bodoch, ktoré sa týkajú zriaďovateľa školy.  

        T: do 30.9.2019 

        Z: Ing. Zelizňák 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2019 

D. Ukladá 

 

 Získať vyjadrenia majiteľov bytov v 6b.j., či súhlasia s odpredajom pozemku pre Miroslava 

Demetera st. č. 100. 



 

        T: do 30.9.2019 

        Z: poslanci OZ 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia: Michal Hvizd     ........................................ 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


