
Z á p i s n i c a 

z prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2022 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 

  5. Vystúpenie novozvoleného starostu, program zasadnutia OZ 

  6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

  7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie                                   

          komisií a voľba ich predsedov a členov 

  9. Schválenie sobášiacich a sobášnych dní 

  10. Schválenie platu starostu obce 

  11. Schválenie zvýšenia platu starostu obce 

  12. Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

        zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlová. 

  13.Diskusia 

  14. Návrh na uznesenie 

  15. Záver 

 

1.Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo hymnou Slovenskej republiky.  Otvoril ho a viedol  

starosta obce PhDr. Adrián Gužo. Z celkového počtu 7 zvolených poslancov sa ustanovujúceho zasadnutia zúčastnilo 

6 poslancov.  Zo zasadnutia OZ sa ospravedlnil Ing. Anton Sakalík, ktorý je odcestovaný v zahraničí.  

 

2. Vzhľadom k tomu, že predsedkyňa MVK Ing. Gočová Martina sa ospravedlnila z účastí na zasadnutí OZ , 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy oboznámila prítomných zapisovateľka MVK Bc. Iveta Mackaničová. 

Volieb za zúčastnilo z celkového počtu 503 zapísaných voličov celkom 390. Za starostu obce bol zvolený PhDr. 

Adrián Gužo s celkovým počtom 339 hlasov. Poslanci boli zvolení v tomto poradí : Michal Hvizd – 257 hlasov, Mgr. 

Róbert Hajduk – 226 hlasov, Slavomír Sivák – 185 hlasov, Peter Grundza – 175 hlasov, Ing. Anton Sakalík – 174 

hlasov, Vasiľ Sivák – 174 hlasov,  Marián Sivák – 170 hlasov. 

 

3. Starosta PhDr. Adrián Gužo zložil sľub starostu obce a týmto sa ujal svojej funkcie a ďalšieho vedenia zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 

4. Slávnostný sľub do rúk starostu obce zložili šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. Ing. Anton Sakalík zloží sľub 

poslanca OZ na najbližšom zasadnutí, ktoré bude zvolané ešte v mesiaci december 2022. 

 

5. V ďalšom bode vystúpil starosta obce PhDr. Adrián Gužo. Poďakoval všetkým voličom za dôveru a v mene 

svojom a všetkých poslancov vyslovil presvedčenie, že budú pracovať v prospech obce, ktorá sa bude zveľaďovať 

a napredovať.  

 

6. Starosta obce oboznámil poslancov s programom zastupiteľstva. Poslanci s daným programom jednohlasne 

súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

7. Starosta obce určil za zapisovateľku Bc. Ivetu Mackaničovú a za overovateľov zápisnice Michala Hvizda a Petra 

Grundzu. 

 

8. Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie Obecnej rady a komisie na ochranu vereného poriadku 

a prácu s nezamestnanými a športovo – kultúrnej komisie.  Zároveň navrhol aj predsedov a členov jednotlivých 



komisií, ktorí budú v nasledujúcom volebnom období  v týchto komisiách pracovať. Za členov obecnej rady boli 

zvolení Slavomír Sivák a Mgr. Róbert Hajduk. Tretím členom je navrhovaný Ing. Anton Sakalík, ktorý sa ujme 

funkcie po zložení sľubu.  Predsedom komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými bol zvolený 

Marián Sivák, za členov Michal Hvizd a Slavomír Sivák, predsedom športovo – kultúrnej komisie bol zvolený Vasiľ 

Sivák, za členov Mgr. Róbert Hajduk a Peter Grundza. Jednotliví predsedovia a členovia komisií boli zvolení 

jednohlasne. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní:6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

9. Vzhľadom k tomu, že obec Kružlová je aj sídlom matričného úradu je potrebné zvoliť nových sobášiacich 

a sobášne dni v nasledujúcom volebnom období. Za sobášiacich boli jednohlasne zvolení Mgr. Róbert Hajduk 

a Slavomír Sivák. Za sobášne dni boli určené štvrtok a sobota.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

10. Obecné zastupiteľstvo  Obce Kružlová v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov prerokovalo aj plat starostu obce Kružlová v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý 

sa vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2021 v sume 1 211,00 € a násobku 1,83 pri obciach s počtom 

obyvateľov od 501 do 1000. Úväzok starostu obce je  100 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

 

11. Obecné zastupiteľstvo  Obce Kružlová v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prerokovalo aj zvýšenie platu 

starostu obce Kružlová. Vzhľadom k tomu, že starosta obce začína už svoje piate volebné obdobie a vzhľadom na 

doterajšie dosiahnuté výsledky poslanci jednohlasne odsúhlasili zvýšenie platu  o 60 % mesačne s účinnosťou od 

zloženia sľubu.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:0 

 

 

12. Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Kružlová. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR určilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. 

 

13. V diskusii vystúpil poslanec Vasiľ Sivák, ktorý predniesol návrh občanov, či by nebolo možné v súvislosti 

s blížiacimi sa Vianocami inštalovať v obci Betlehem. Poslanci sa dohodli, že urobia prieskum za akú cenu by sa 

tento Betlehem dal zakúpiť alebo zapožičať.  

V diskusii vystúpil starosta obce a oboznámil poslancov s plánmi na najbližšie obdobie. Je potrebné do konca roka 

zvolať ďalšie jedno zastupiteľstvo, kde bude schválený rozpočet obce, poplatky na rok 2023 a iné náležitosti 

fungovania samosprávy.  

V diskusii vystúpili poslanci Marián Sivák, Peter Grundza, Vasiľ Sivák a Slavomír Sivák, ktorí sa vzdali odmien ako 

poslanci OZ Kružlová na volebné obdobie 2022-2026. 

 

 

14. Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Róbert Hajduk. 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej: 

 

Uznesenie č. 1/2022 

A/ Berie na vedomie 

 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

Uznesenie č. 2/2022 

A/ Berie na vedomie 

Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských         

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlová. 

 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2022 

A/ Berie na vedomie 

Vzdanie sa odmien poslancov OZ Marián Sivák nar. 22.4.1980 r.č. 800422/9519 Kružlová č. 128, Peter Grundza nar. 

18.9.1984 r.č. 840918/9514 Kružlová č. 116, Vasiľ Sivák nar. 4.4.1985 r.č 850404/9807 Kružlová č. 90, Slavomír 

Sivák nar. 26.7.1975 r.č. 750726/9528 Kružlová č. 91 na volebné obdobie 2022-2026. 

 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2022 

B/ Konštatuje, že 

 Novozvolený starosta obce PhDr. Adrián Gužo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2022 

B/ Konštatuje, že 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

Peter Grundza, Mgr. Róbert Hajduk, Michal Hvizd, Marián Sivák,  Slavomír Sivák, Vasiľ Sivák. 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

Uznesenie č. 6/2022      

C/ Zriaďuje 

 

 1. Obecnú radu   

 2. Komisiu na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými 

 3. Športovo – kultúrnu komisiu 

 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 7/2022 

D/ Volí 

 

 1. Členov Obecnej rady –  Slavomír Sivák, Mgr. Róbert Hajduk 

 2. Predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými                         

Mariána Siváka a členov Michala Hvizda a Slavomíra Siváka.  

 3. Predsedu športovo – kultúrnej komisie Vasila Siváka a členov Mgr. Róberta Hajduka a Petra           

     Grundzu. 

 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

Uznesenie č. 8/2022 

E/ Schvaľuje 

 

 1. Sobášiacich a to PhDr. Adrián Gužo, Mgr. Róbert  Hajduk, Slavomír Sivák 

 2. Sobášne dni: štvrtok a sobota 

       

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

Uznesenie č. 9/2022 

E/ Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Kružlová v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Kružlová v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za rok 2021 v sume 1 211,00 € a násobku 1,83 pri úväzku 100 % s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu.  

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2022 

E/ Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Kružlová v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvyšuje plat starostu obce Kružlová o 60 

% mesačne s účinnosťou od zloženia sľubu.  

 

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

       PhDr. Adrián Gužo 

       starosta obce 

 

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

 

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

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

     

 

        

 

       PhDr. Adrián Gužo 

       Starosta obce 


