
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie nákupu snehovej radlice 

  4. Schválenie dokončenia rigolov od č. d 26 ,92 po č.d.27 

  5. Zorganizovanie Mikuláša 2020 

                          6. Informácie starostu 

  7. Návrh na uznesenie  

  8. 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.  

Zároveň oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

2. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Vasila Siváka a Mariána Siváka. Za 

zapisovateľku  bola určená pani Bc. Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

3. Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom k tomu, že obec má cestou projektu vybudovanie 

zberného dvora vo svojom vlastníctve traktor, bolo by dobré zakúpiť snehovú radlicu a odhŕňač snehu. 

Obec by tak bola samostatná čo sa týka zimnej údržby komunikácii a nemusela by využívať služby 

iných podnikateľov. Poslanci súhlasili s nákupom snehovej radlice za traktor. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

4. V obci v roku 2019 prebehlo vybudovanie rigolov od čísla domu 8 po číslo domu 25.  Tieto rigoly 

boli vybudované v rámci projektu. Ostalo však asi 60 m až po číslo domu 27, ktoré by bolo dobre 

dokončiť a vyčleniť na to prostriedky z rozpočtu obce. Tým by boli vyriešené rigoly na celej ulici. Do 

projektu sa to už žiaľ nedá dať, nakoľko daný rigol je zvedený priamo do toku a daná voda sa nedá 

zadržať. Poslanci súhlasili s dokončením rigolov v uvedenom úseku.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

5. Keďže sa blíži koniec roka a tým aj Mikuláš, býva dobrým zvykom, že obec zabezpečí pre svoje 

deti vo veku od 0 do 15 rokov mikulášske balíčky. Poslanci sa dohodli, že poskytnú balíčky pre každé 

dieťa v tomto vekovom rozmedzí, ktoré má trvalý pobyt v obci Kružlová v hodnote cca 2,50€. Tieto 

balíčky budú doručené deťom domov vzhľadom na núdzový stav, ktorý momentálne platí na území 

SR.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 



6. Keďže sa blíži koniec kalendárneho roka starosta obce poďakoval poslancom za ich doterajšiu 

prácu v tomto neľahkom období pandémie. Zároveň predložil poslancom návrh na vyplatenie 

mimoriadnych odmien za účasť a pomoc pri akciách organizovaných obcou a výplatnú listinu 

poslancov OZ za rok 2020. Poslanci sú odmeňovaní podľa účasti na zastupiteľstvách a za pomoc pri 

organizovaní obecných akcií za rok 2020 podľa prezenčných listín. Poslanci s návrhom jednohlasne 

súhlasili a schválili ho.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Sakalík  navrhol preplatenie zostatkovej časti dovolenky starostovi obce za vzhľadom na značne 

vyťaženie starostu obce v roku 2020 a množstvo spracovaných a realizovaných projektov. Starosta sa 

poďakoval poslancom za ocenenie jeho práce  a podotkol, že zoznam schválených financií z projektov 

si môže každý pozrieť na internetovej stránke obce www.kruzlova.sk v sekcii Granty a dotácie. 

 

7. Návrh na uznesenie predniesol p. Marián Sivák. Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej: 

 

Uznesenie č. 1/2020 

B. Schvaľuje 

Zakúpenie snehovej radlice. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2020 

B. Schvaľuje 

Dokončenie vybudovania rigolov v úseku od č. d. 26, č.d. 92, č.d.  27 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2020 

B. Schvaľuje 

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

obecných akcií za rok 2020 podľa prezenčných listín. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 4/2020 

B.  Schvaľuje 

Preplatenie zostatkovej časti dovolenky za rok 2020 pre starostu obce. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2020 

B.  Schvaľuje 

Zakúpenie mikulášskych balíčkov v hodnote cca 2,50€ pre deti od 0 do 15 rokov s trvalým pobytom 

v obci Kružlová.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 


