
Z á p i s n i c a 

zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.03.2020 

 

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. Informácie a opatrenia ohľadom koronavírusu na území obce 

         6. Posúdenie ţiadosti o predlţenie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie 

  7. Menovanie členov školskej rady – ZŠ a MŠ 

  8. Zberný dvor Kruţlová 

           9. Vares B. Bystrica – káblová televízia - informácie 

  10. Odpad, separácia, nákup kontajnerov 1100  l 

  11. Informácie starostu obce: projekty, akcie iné 

  12. Diskusia 

  13. Návrh na uznesenie 

  14. 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 6. Poslanec 

Vasiľ Sivák sa ospravedlnil. 

 

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

Sivák. 

 

3. Starosta obce predloţil poslancom program rokovania zastupiteľstva. Poslanci s predloţeným 

programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

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

zasadnutí boli splnené. 

 

5. Starosta obce informoval poslancov so situáciou ohľadom koronavírusu na území obce. Pred 

rokovaním zastupiteľstva zasadol krízový štáb obce Kruţlová, ktorý prijal opatrenia ohľadom šírenia 

koronavírusu. Od 12.3.2020 je prerušené vyučovanie v Základnej a Materskej škole, je prerušená 

činnosť Denného stacionára. Zamestnanci obce pracujú v skrátenom reţime a to od 8 hod do 11 hod. 

Pracovníci Denného stacionára budú poskytovať svoje sluţby v domácom prostredí klientov, 

pracovníci TSP budú taktieţ pracovať v skrátenom reţime 3 hod. denne. Zároveň informoval 

poslancov, ţe je zákaz konania bohosluţieb, zákaz zhromaţďovania  tým pádom aj zákaz 

organizovania kultúrnych podujatí a je povinnosťou všetkých občanov nosiť rúško. Vyzval poslancov, 

aby upozorňovali občanov na povinnosť nosiť rúška. Zatiaľ v obci nebol ani jeden prípad nakazenia 

koronavírusom.  

6. Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Rastislava Siváka č. 114 o predlţenie súhlasu 

s umiestnením stávkovej kancelárie v priestoroch jeho predajne. Poslanci súhlasili s umiestnením tejto 

stávkovej kancelárie do 31.3.2021. 

 



Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

7.  Nakoľko sa blíţi termín, kedy uplynie funkčné obdobie členov Rady školy v Základnej a Materskej 

škole, je potrebné zvoliť nových členov, ktorí budú v týchto radách pracovať. Poslanci do Rady školy 

pri ZŠ zvolili Marián Sivák a Slavomír Sivák a do Rady školy pri MŠ zvolili Vasiľ Sivák. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

8.  Starosta obce informoval poslancov so stavom projektu Zberný dvor. Predloţil poslancom návrh na 

určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa MŢP SR v zastúpení SAŢP 

vo forme záloţného práva alebo vlastnej blankozmenky. Poslanci schválili zabezpečenie prípadnej 

budúcej pohľadávky vo forme vlastnej blankozmenky. Blankozmenka je dlţnícky cenný papier, 

vystavený v zákonne predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky  zaplatiť určitú 

čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky, pričom určité údaje na zmenke nie sú 

úmyselne uvedené. Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými náleţitosťami, aţ po 

doplnení týchto údajov do zmenky v zmysle vopred dohodnutého postupu. Ide o zabezpečovací 

prostriedok, ktorý umoţňuje banke vymáhať záväzok prostredníctvom súdnych orgánov v prípade, ţe 

si dlţník neplní záväzky. Poslanci s jednotlivým návrhom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

9. Starosta obce predloţil poslancom návrh na zrušenie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Vares 

s.r.o Banská Bystrica, ktorá nám poskytuje sluţby káblovej televízie a to s účinnosťou od 1.4.2020. 

Informoval poslancov, ţe doteraz sme za tieto sluţby platili 152,72 €. Od januára 2020 došlo 

k navýšeniu poplatku za základnú programovú ponuku na 481,26 €. Preto navrhuje zváţenie či zrušiť 

zmluvu a hľadať iného lacnejšieho poskytovateľa alebo pokračovať so spoločnosťou VARES s.r.o. aj 

s navýšenou fakturáciou. Poslanci odhlasovali jednohlasne vypovedať zmluvu a osloviť iných 

poskytovateľov tejto sluţby. Informácie o ďalšom priebehu v tejto veci budú na nasledujúcich 

zastupiteľstvách. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

10. Starosta obce informoval poslancov so stavom okolo veľkoplošných kontajnerov. Vývoz týchto 

kontajnerov je finančné veľmi náročný. Občania málo separujú odpad a tým pádom dochádza 

k rýchlemu naplneniu týchto kontajnerov. Navrhol, aby sa tieto kontajnery zrušili a zakúpili sa menšie 

1100 l nádoby, ktoré by boli umiestnené k rodinným domom podľa počtu členov domácnosti. 

Znamená to, ţe jednu nádbou 1100 l by mali 2-3 rodiny. Poslanci súhlasili so zakúpením  15ks týchto 

nádob. Za jednu 1 100l nádobu bude spolufinancovanie rodín jednorázovo 100€. Obec pristúpi aj 

k rozšíreniu počtu 1 100l nádob na separovanie plastu i skla, buď formou bezplatnej výpoţičky od od 

Technických sluţieb Svidník alebo si sama zakúpi do majetku obce.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 



11. Starosta obce informoval poslancov so stavom neplatičov k dnešnému dňu. Neplatiči postupne 

splácajú svoje dlţoby. K danej problematike sa zastupiteľstvo vráti ešte na najbliţšom zastupiteľstve.  

 

 

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

 

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

 

             Slavomír Sivák                              ................................... 

 

          

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej 

 

Uznesenie č. 1/2020 

A. Berie na vedomie 

 

Informáciu o vykonaných opatreniach ohľadom koronavírusu na území obce Kruţlová. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2020 

A. Berie na vedomie 

 

 Informáciu o a k projektom. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2020 

A. Berie na vedomie 

Návrh na určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa: Poskytovateľa 

Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou agentúrou ţivotného 

prostredia  v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-

2017-32/27 a článku 13 ods. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu: 

Názov projektu:  Vybudovanie zberného dvora v obci Kruţlová 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011P760 

Prijímateľ:   Obec Kruţlová 

a to  vo forme vlastnej blankozmenky.  

 

 

Uznesenie č. 4/2020 

B. Schvaľuje 



 

Umiestnenie stávkovej kancelárie v prevádzke Pohostinstvo – RAS STAV Kruţlová č. 10 do 

31.3.2021. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 5/2020 

B. Schvaľuje 

 

Za členov do Rady školy pri Materskej škole Kruţlová – Vasiľ Sivák. 

Za členov do Rady školy pri Základnej škole Kruţlová - Marián Sivák a Slavomír Sivák. 

                      

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2020 

B. Schvaľuje 

Zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa Ministerstvo ţivotného prostredia 

Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou agentúrou ţivotného prostredia vo forme  vlastnej 

blankozmenky v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC111-2017-32/27 a článku 13 ods. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné 

podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu: 

Názov projektu:  Vybudovanie zberného dvora v obci Kruţlová 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011P760 

Prijímateľ:   Obec Kruţlová 

Hlasovanie za návrh: 

Za: 6 poslancov – Ing. Anton Sakalík, Peter Grundza, Mgr. Róbert Hajduk, Michal Hvizd, Marián 

Sivák, Slavomír Sivák 

Proti: 0 poslancov 

Zdrţal sa: 0 poslancov 

Neprítomný – ospravedlnený: Vasiľ Sivák 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2020 

B. Schvaľuje 

Zrušenie zmluvy so spoločnosťou Vares s.r.o. Banská Bystrica od 1.4.2020 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2020 

B. Schvaľuje 

Zakúpenie 1100 l nádob v počte 15 ks.  

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 9/2020 

C. Ukladá 

Zaslať výpoveď zmluvy o poskytovaní základnej programovej ponuky káblovej televízie spoločnosti 

Vares s.r.o Banská Bystrica. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

Starosta obce 

 


