
Z á p i s n i c a 

z o zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2022 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Bilancovanie volebného obdobia 2018-2022 

  6. Podnety poslancov 

  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.    

  

2. Za zapisovateľa bola určená Bc. Mackaničová a za overovateľov zápisnice Michal Hvizd a Ing. 

Sakalík. 

 

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

programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

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

zasadnutí boli splnené alebo sú v štádiu plnenia. 

 

5. Starosta obce poďakoval terajším poslancom za ich usilovnú prácu počas celého volebného obdobia. 

Konštatoval, že aj vďaka ich rozhodnutiam Obec Kružlová sa zapojila do množstva projektov. Všetky 

sú zverejnené na webovej stránke obce ako aj výška finančných prostriedkov, ktoré vďaka týmto 

projektom prišli do obce. Poslancom, ktorí sa rozhodli kandidovať aj v nastávajúcich voľbách zaželal 

veľa úspechov a s tými, ktorí budú zvolení sa teší na ďalšiu spoluprácu. 

 

6. Vzhľadom k tomu, že je to posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva a blíži sa koniec roka, 

zástupca starostu obce Ing. Sakalík navrhol preplatenie zostatkovej dovolenky za rok 2022 pre starostu 

obce. Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Starosta obce taktiež navrhol na záver volebného obdobia vyplatiť odmeny pre poslancov OZ 

a mimoriadne odmeny za účasť na akciách usporiadaných obcou. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Návrh na uznesenie predložil Vasiľ Sivák. 

 

 

 



 

Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 26.10.2022 

 

 

Uznesenie č. 1/2022 

A. Berie na vedomie 

 Informatívnu správu a zbilancovanie volebného obdobia 2018-2022. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2022 

B. Schvaľuje 

 Preplatenie zostatkovej časti dovolenky za rok 2022 pre starostu obce. 

 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2022 

B. Schvaľuje 

 

 Finančné náhrady pre poslancov OZ za účasť na zastupiteľstve a mimoriadne odmeny pre 

poslancov a pracovníkov obce za II. polrok 2022.  

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2022 

B. Schvaľuje 

 Zabezpečiť a organizačne pripraviť voľby, ktoré sa budú konať 29.10.2022. 

 

        T: 29.10.2022 

        Z: poslanci OZ 

 

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

 

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

 

             Ing. Anton Sakalík                                        ................................... 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 
 
 


