
Z á p i s n i c a 

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 09. 2020 

 

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.2/2020 

  6. Kompenzácia výpadku dane z príjmov 

  7. Schválenie nákupu pojazdnej predajne  

  8. Schválenie členstva v Rade Rusínov 

  9. Nabíjacia stanica pre eletromobily 

  10. Informácie starostu 

  11.Iné podnety poslancov 

  12. Návrh na uznesenie 

  13. 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 5. Chýbali 

Marián Sivák  Ing. Anton Sakalík.   

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Michala Hvizda a Slavomíra Siváka. Za zapisovateľku 

bola určená pani Bc. Iveta Mackaničová. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  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. 2/2020. Poslanci s predloţenou zmenou rozpočtu jednohlasne 

súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

6.  Starosta obce informoval poslancov s Uznesením vlády SR č. 494 z 12.8.2020 na základe ktorého 

je moţnosť poţiadať o návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív v súlade s §13 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v ZNP na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Pre obec Kruţlová ide 

konkrétne o sumu 22 695 €. Tieto finančné prostriedky je obec povinná vrátiť v ročných splátkach vo 

výške 5 673 € počnúc rokom 2024 – 2027, pokiaľ vláda neschváli, ţe sa to preklasifikuje na grant. 

Poslanci súhlasili s prijatím návratnej finančnej pomoci z MF SR.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 



7. Starosta obce oboznámil poslancov s plánom, ktorý zahŕňa nákup pojazdnej predajne, kde by sa 

predávali suveníry, propagačné veci či iný tovar najmä s motívmi Údolia smrti či obce Kruţlová. 

Vzhľadom na to, ţe je tu čulý turistický ruch, obec by mala vyuţiť moţnosť propagácie Údolia smrti 

a obce Kruţlová. Zakúpenie tejto predajne by bolo financované z projektu, ktorý uţ máme podaný 

alebo z návratnej finančnej pomoci, ktorú ponúka Ministerstvo financií SR. Poslanci súhlasili so 

zakúpením pojazdnej predajne.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

8. Starosta obce informoval poslancov s listom z Rady rusínskych regiónov, kde našej obci ponúkajú 

členstvo. Poslanci súhlasili s členstvom v Rade rusínskych regiónov Slovenska.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

9. Starosta obce informoval poslancov, ţe od 2.9.2020 je otvorená výzva MH SR k dotácii na výstavbu 

nabíjacích staníc pre elektromobily. Výška dotácie je 5 000€  a spoluúčasť obce je 258,29 € čo činí 

5%. Spoločnosť ePerun Elektromobility s.r.o je ochotná spracovať všetky podklady, PD, súhlasy a  

v prípade pridelenia dotácie sa bude uchádzať o realizáciu tejto zákazky. Správu a prevádzku tejto 

stanice si bude riešiť buď sama obec alebo to dá do správy. Poslanci súhlasili so zapojením sa do tejto 

výzvy.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

 

10. Keďţe sa blíţi október a tým aj Mesiac úcty starším poslanci sa venovali aj príprave kaţdoročného 

podujatie pre dôchodcov. Vzhľadom na prebiehajúce ochorenia COVID -19 poslanci sa dohodli, ţe 

budú reagovať na opatrenia, ktoré budú platiť v čase organizovania tohto podujatia. V prípade, ţe bude 

zákaz organizovať spoločenské akcie od určitého počtu osôb, budú zakúpené darčeky v hodnote 8€ 

a tieto budú doručené dôchodcom domov. V prípade, ţe sa bude organizovať podujatie v sále budú 

darčeky v niţšej hodnote a bude poskytnuté aj pohostenie a občerstvenie. Poslanci navrhli taktieţ 

urobiť orientačný prieskum, či by sa dôchodcovia boli ochotní zúčastniť hromadného podujatia alebo 

nie.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

Starosta obce informoval poslancov s projektom, o ktorý by bolo moţné poţiadať v rámci Nórskych 

fondov. Išlo by o vybudovanie nových prvkov či športovísk, či priestranstiev pri ZŠ. Uvedené ihriska 

sa realizujú vo verejnom záujme a pre verejnoprospešný účel a budú slúţiť pre širokú verejnosť a pre 

kaţdú vekovú kategóriu. Poslanci to vzali na vedomie.   

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe pri Materskej škole a Základnej škole bola porucha na 

kanalizácii. Porucha bola odstránená, časť kanalizačných rúr pod detským ihriskom a fitnes v prírode 

vymenila obec na svoje náklady. Ţumpa bola vyvezená na náklady obce. Túto kanalizáciu a ţumpu 

vyuţívajú uţ roky aj obyvatelia 2 x 6 b. j. Starosta a poslanci OZ sa uzniesli preto, aby tak ako ostatní 

obyvatelia obce platia za vývoz ţúmp pri svojich rodinných domoch, (pri nových bytovkách sa rodiny 

skladali po 500€ na vybudovanie ţumpy), tak aj obyvatelia týchto bytov prispievali na vývoz ţumpy, 

ktorá slúţi aj na ich potreby. Poslanci sa dohodli, ţe zavedú poplatok pre kaţdý byt vo výške 40€  na 

rok s platnosťou od 1.1.2021. Keďţe je časť potrubia v staršom stave a doposiaľ jeho prečisťovanie, 

preplachovanie a sprietočňovanie hradila stále len obec a prípadne ZŠ, táto činnosť v budúcnosti bude 

hradená aj z týchto príjmov. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 



Starosta obce informoval poslancov so ţiadosťou Bc. Tomáša Grundzu č. 100 o odkúpenie pozemku 

41/16 o výmere 88 m2 na postavenie garáţe pri nových bytovkách. Poslanci nesúhlasili s odpredajom 

tohto pozemku, nakoľko tento pozemok majú v pláne ponúknuť obyvateľom 2 x 10 bytov niţšieho 

štandardu na výstavbu garáţi, kde by bolo uspokojených viac záujemcov. (6-8 rodín)  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: O  Proti: 0  Zdrţal sa:5 

 

Starosta obce informoval poslancov s prebiehajúcimi prácami na Zbernom dvore. Je vybudovaná 

spevnená plocha, dokončuje sa budova, ktorá bude slúţiť ako vrátnica, sú privezené kontajnery. 

K Zbernému dvoru patrí aj technika (traktor, vlečka, nakladač, drtič na betón, drtič na konáre),  ktoré 

sú momentálne umiestnené v budove Obecného podniku. Tam však na nedostatok voľného miesta 

ostať nemôţu. Vzhľadom na to, ţe ide o veľmi drahú techniku navrhol, aby boli vybudované 

prístrešky, ktoré by čiastočne tieto stroje chránili pred poveternostnými vplyvmi. Poslanci súhlasili 

s vybudovaním prístreškov  na tieto stroje.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

Poslanci sa venovali aj triedeniu odpadu v obci. Boli stiahnuté veľkokapacitné kontajnery a nahradené 

1100 l nádoby ako aj KUKA nádobami. Ako informoval starosta, mnoţstvo triedeného odpadu nám 

pekne stúpa. Menšie problémy sú však s tým, ţe nie všetci vedia správne tento odpad vytriediť. 

Poslanci sa dohodli, ţe bude spracovaný leták, ktorý by prístupnou formou informoval občanov, ako 

sa tento odpad triedi.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov, ţe obec Kruţlová bola prvá v prešovskom kraji, ktorá 

uskutočnila sčítanie domov a bytov.  

Taktieţ informoval poslancov, ţe srdce na zber vrchnákov je oficiálne uznané ako slovenský rekord. 

Čiţe máme uţ dva rekordy a to nápis Údolie smrti a srdce.  

 

Starosta obce informoval poslancov s moţnosťou opätovne zapojiť sa do projektu realizácie rigolov 

spolu s chodníkom popri hlavnej ceste. (smerom na Svidničku po ľavej strane podľa sklonu cesty). 

Podmienkou vo výzve uţ ale je, vodu z rigola zachytiť (jazierko, polder, zasakávacia nádrţ, iné) 

a nesmie vyústiť priamo do toku. Majiteľom pozemku je Jozef Fecuš č. 57, ktorý je ochotný tento 

malý pozemok predať. Poslanci súhlasili s odkúpením pozemku od p. Jozefa Fecuša č. 57 parc. číslo 

123/1 o výmere 132 m2 za 6 €/m2. Keby nebolo miesta kde daný rigol vyústi a vodu zadŕţi, nedala by 

sa ani podať ţiadosť. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

 

11. V. Sivák oboznámil poslancov s problémom, ktorý vznikol pri č. d. 83 v Hrabinách, kde pri čistení 

priekopy ostáva stáť voda pri tomto dome. M. Grundza poţiadal poslancov, či by bola moţnosť 

zakúpenia rúry 12m (husí krk), ktorá by odviedla vodu z jeho pozemku. Osadenie rúry by urobil sám. 

Starosta poţiadal, aby sa dostavil na Obecný úrad, kde preverí ako k tomu došlo a či bude moţnosť 

riešiť to cez Obecný úrad. Obdobný problém je pri čísle domu 71 a 76, kde stojí voda stekajúca z cesty 

v šanci. Po rokovaní s OSC Svidník bolo dohodnuté, ţe tento úsek vyčistia, obec zakúpi ţľaby 

a osadenie si zabezpečia majitelia domov. Následne na budúci rok OSC vyrovná náklady, ktoré vznikli 

obci.  

 

 

 

 



12. Návrh na uznesenie predniesol Vasiľ Sivák. 

 

13.Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve. 

 

 

         PhDr. Adrián Guţo 

                    Starosta obce 

 

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová         

    

 

Overovatelia: Michal Hvizd 

  

           Slavomír Sivák 

 

 

Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 14.9.2020 

 

Uznesenie č. 1/2020 

A. Berie na vedomie 

 Správu  HK o výsledku kontrolnej činnosti za doterajšie obdobie roku 2020. 

  

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2020 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o schválených projektoch a o projekte na nórske fondy. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2020 

B. Schvaľuje 

 Prijatie návratnej finančnej pomoci z MF SR vo výške 22 695 € ako výpomoc zo štátnych 

finančných aktív v súlade s §13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZNP na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. 

 

            

            

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 4/2020 

B. Schvaľuje 

 

 Členstvo v Rade rusínskych regiónov Slovenska. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 



Uznesenie č. 5/2020 

B. Schvaľuje 

 Nákup pojazdnej predajne slúţiacej na predaj suvenírov, oblečenia, magnetov, potravín 

i občerstvenia. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2020 

B. Schvaľuje 

 Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej schvaľuje podanie ţiadosti o dotáciu na základe výzvy MH 

SR z 2.9.2020: 

Kód výzvy: č. 11378/2020-4210-52028 

Názov projektu: Nabíjacia stanica pre elektromobily Kruţlová 

Schválená výška spolufinancovania projektu je 258,29.- €, t.j. 5% oprávnených nákladov z dotácie na 

zriadenie nabíjacej stanice. 

Zverejnenie: www.kruzlova.sk  

            

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2020 

B. Schvaľuje 

 

 Zmenu rozpočtu č. 2/2020 v príjmovej a výdajovej časti. 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 8/2020 

B. Schvaľuje 

 Ročný poplatok na spolufinancovanie vývozu ţumpy pre obyvateľov 2x 6 b.j. vo výške 40 € 

na jeden byt s platnosťou od 1.1.2021. 

 

Uznesenie č. 9/2020 

B. Schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kružlová schvaľuje odkúpenie pozemku parcely registra „E“ KN 

č. 123/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 541 v k. ú. Kružlová 

a je zapísaná vo výlučnom vlastníctve Jozefa Fecúša, rod. Fecúš, nar. 15. 12. 1952, trvale bytom 090 

02 Kružlová 57.  

Obecné zastupiteľstvo stanovuje kúpnu cenu vo výške 6 eur / 1 m2 pozemku. 

Toto uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 



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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2020 

C. Neschvaľuje 

 Odpredaj pozemku pre Bc. Tomáša Grundzu č. 100. 

            

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 11/2020 

D . Ukladá 

 Urobiť prieskum medzi dôchodcami obce a zistiť záujem zúčastniť sa hromadného podujatia 

pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším. 

         T: do konca septembra 2020 

         Z: poslanci OZ 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 12/2020 

D . Ukladá 

 Pripraviť ponuky na vybudovanie prístrešku pre uskladnenie techniky v areáli Zberného 

dvora.  

 

         T: do konca septembra 2020 

         Z: poslanci OZ 

 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 13/2020 

D . Ukladá 

 Spracovať leták o správnom triedení odpadu a tento doručiť do kaţdej domácnosti.  

       

         T: do konca septembra 2020 

         Z:  Mgr. Hajduk 

 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

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

      

    

 

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

  

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


