Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.04.2015

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Príspevok pri narodení dieťaťa
5. Návrh na spravovanie obecného vodobodu
6. Schválenie využitia finančných zdrojov prostredníctvo OZ Dukla
7. Návrh na zrušenie režijných poplatkov
8. Návrh na vysporiadanie miestnej komunikácie v osade Hrabiny
9. Deň matiek
10. Schválenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. 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 6. Pán Mašša sa ospravedlnil. Zároveň oboznámil poslanocv s programom.
Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Sakalíka Antona a Mariána Siváka.
3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce a konštatoval, že úlohy prijaté na
predchádzajúcom zastupiteľstve sú splnené.
4. Poslanci sa opätovne vrátili k návrhu V. Siváka, ktorý na predchádzajúcom zastupiteľstve
navrhol schváliť príspevok vo výške 20 pre novo narodené deti obce Kružlová. Starosta obce
informoval poslancov, že obec prispieva na všetky akcie konané v ZŚ a MŠ z rozpočtu obce
a je potrebné zvážiť výšku navrhovaného príspevku. Ing. Sakalík poukázal na to, že bolo by
možno lepšie v terajšom období finančné prostriedky investovať do dokončenia asfaltovania
miestnych komunikácii, ktorá úspešné bola začatá a zostáva ešte časť obce, ktorá potrebuje
dokončiť asfaltovanie ciest. Po vzájomnej diskusii poslanci odsúhlasili, že príspevok pri
narodení dieťaťa sa bude poskytovať vo výške 10 € a to formou darčeka / jednorázové
plienky/, ktorý im bude odovzdaný na slávnostnom stretnutí mamičiek novonarodených detí
v danom kalendárnom roku 1 x ročne.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Jedným z bodov programu, ktorý predložili poslanci na zastupiteľstvo bolo aj prevzatie
správy verejného vodovodu pod Obec Kružlová. Starosta informoval poslancov, že rokoval
s p. Černíkom, námestníkom riaditeľa VVS Svidník, ktorý ho informoval o podmienkach
správy vodovodnej siete. Východoslovenské vodárne, vzhľadom na investičné náklady, ktoré
investovali v obci Kružlová za posledných 10 rokov, by žiadali preplatenie týchto nákladov,
čo odhadom predstavuje viactisíc eur. Presnú sumu v prípade záujmu by predložil po
prepočítaní týchto nákladov. V ďalšom bode musí mať Obec Kružlová zamestnaného
pracovníka s odbornou spôsobilosťou na chlórovanie vody, nakoľko ide o pitnú vodu a aby
nedošlo k všeobecnému ohrozeniu ľudí. Obec by v nasledujúcom období bola zodpovedná za
stav pitnej vody a tak isto aj za fungovanie verejného vodovodu, čo predstavuje aj
odstraňovanie všetkých porúch. Starosta obce upozornil poslancov, že v obci je vodovod,
ktorý má 40 rokov a behom roka sa odstraňuje niekoľko porúch. Všetky tieto práce by museli
byť financované z rozpočtu obce, na čo obec by nemala dostatok finančných prostriedkov.
Poslanci po diskusii od daného bodu upustili.
6. Dňa 1.3.2015 zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva konečné znenie Programu rozvoja
vidieka na roky 2014-2020. Vzhľadom na skutočnosť, že obec Kružlová je v rámci DUKLA
o.z. jej členom, môže požiadať o čerpanie prostriedkov prostredníctvom miestnej akčnej
skupiny /MAS/. V rámci Opatrenia č. 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach a Podopatrenia: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie môže obec požiadať o podporu v oblasti výstavby
a rekonštrukcie miestnych komunikácii. Starosta obce vysvetlil poslancom, že je potrebné
prijať uznesenie, kde by sa schválilo, že obec má záujem o zapojenie sa do tohto projektu.
Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili. OZ sa uznieslo a schválilo projekt
rekonštrukcie miestnych komunikácii.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Poslanci sa opätovne vrátili k bodu z minulého zasadnutia a to návrhu Vasiľa Siváka na
zrušenie režijných nákladov pre žiakov Základnej školy Kružlová. Starosta obce vysvetlil
poslancom, že zmenou VZN č. 1/2013, ktoré je momentálne v platnosti by režijné poplatky
neplatili ani žiaci, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Kružlová, čo by znova zaťažovalo
rozpočet obce Kružlová. Nie je možné urobiť VZN tak, aby zvýhodňovalo žiakov s trvalým
pobytom v obci Kružlová a z iných obcí. Po diskusii poslanci od daného bodu upustili.
8. V minulom volebnom období prebehlo v obci asfaltovanie ciest. Je potrebné doriešiť
vysporiadanie panelovej cesty v osade Hrabiny, ktorá nie je vlastníctvom obce a vedie cez
súkromné pozemky obyvateľov. Táto cesta je už zameraná, čaká sa na geometrický plán. Po
jeho vyhotovení bude zvolané zasadnutie OZ, kde sa poslanci dohodnú na ďalšom postupe.
9. Ako každoročne, tak aj teraz poslanci v druhú májovú nedeľu usporiadajú Deň matiek
a žien pre obyvateľky obce Kružlová. Vasiľ Sivák navrhol, aby matkám boli zakúpené
darčeky aspoň v symbolickej hodnote. Starosta obce oboznámil poslancov, že pre matky bude
pripravené občerstvenie a kultúrny program. Dal na zváženie, či nezaťaží rozpočet obce aj
zabezpečovanie darčekov, nakoľko sa jedná asi o 240 osôb a bolo by vhodné dokončiť najprv
opravu miestnych komunikácii a k tomuto bodu sa vrátiť v nasledujúcom roku. Poslanci po

diskusii sa dohodli, že súhlasia s občerstvením, ktoré bude však bohatšie ako po minulé roky
a bez zakúpenia darčekov. Deň matiek sa uskutoční 10.5.2015.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie ďalší bod programu a to
prehodnotenie a schválenie platu starostu obce Kružlová podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v ZNP podľa § 3 odst. 1. Rastislav
Sivák navrhol starostovi obce Kružlová základný plat podľa § 3 odst. 1 bez navýšenia.
Kontrolór obce upozornil poslancov, že na výšku základného platu má starosta nárok podľa
zákona č. 253/1994 Z.z. a tento nemôže byť nižší ako je uvedené v § 3 odst. 1, ale podľa § 4
odst. 2 môže OZ plat starostu zvýšiť až o 70%. Ing. Anton Sakalík navrhol poslancom
schválenie platu starostu podľa § 4 odst. 2 s navýšením o 55 %. Svoj návrh zdôvodnil tým, že
doterajšia práca starostu už svoje výsledky má, nakoľko je vo funkcii už tretie volebné
obdobie. Zároveň upozornil na to, že podľa uvedeného zákona starostovi nepatrí žiadn
mimoriadna odmena, ktorá by mohla byť vyplácaná 1 x polročne alebo ročne. Poslanci
zobrali na vedomie výšku starostovho platu na nasledujúce obdobie a schválili 0 % navýšenie.
Hlasovanie poslancov za návrh Rastislava Siváka
Prítomní: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: Ing. Sakalík

Hlasovanie poslancov za návrh Ing. Antona Sakalíka
Prítomní: 6

Za: 1

Proti: Peter Grundza Zdržal sa: 0
Marián Sivák
Rastislav Sivák
Slavomír Sivák
Vasiľ Sivák

11. V diskusii ako prvý vystúpil R. Sivák, ktorý upozornil na potrebu vydláždenia priekopy
od č. 90 po 126, kde chýbajú dlaždice. Z obyvateľov obce, ktorí boli prítomní na
zastupiteľstve sa do diskusii zapojil p. Barna, ktorý sa informoval či je možnosť preplácať
cestovné pre žiakov, ktorí navštevujú základnú školu vo Svidníku. Starosta obce zistí
podrobnosti a bude ho písomne informovať. P. Timanová mala dotaz koľko ľudí je
zamestnaných na aktivačných prácach. Momentálne 135 osôb. Starosta oboznámil poslancov
s dobrou tradíciou stavania mája v obci a poprosil ich o vzájomnú spoluprácu pri dodržiavaní
tejto tradície. Poslanci sa opätovne vrátili k možnosti využívania priestorov FITNES. Dohodli
sa, že zvolajú spoločné jednanie s majiteľmi posilňovacích strojov a písomne sa dohodnú na
podmienkach využívania tohto zariadenia.
12. Návrhna uznesenie
13. Po prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce ukončil rokovanie Obecného
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej
A. Berie na vedomie
Plat starostu obce Kružlová podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v ZNP podľa § 3 odst. 1 vo výške 1415,70
v hrubej mzde.

.........................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 2/04/2015
B. Schvaľuje
Využitie finančných zdrojov prostredníctvom OZ DUKLA na realizáciu projektov t.j.
podopatrenie:
7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
........................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Uznesenie č. 3/04/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej
B. Schvaľuje
Slávnostné stretnutie mamičiek novonarodených detí 1x ročne a odovzdanie jednorazových
plienok v hodnote 10 €.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: Ing. Sakalík
.......................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Uznesenie č. 4/04/2015
B. Schvaľuje
Navýšenie platu starostu obce Kružlová podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v ZNP podľa § 4 odst. 2 o 0%.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: Ing. Sakalík

.........................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 5/04/2015
C: Ukladá
Opätovne zvolať jednanie V. Siváka, Ing. Sakalíka a Mgr. Hajduka a písomne sa dohodnúť na
podmienkách prevádzky FITNES.
T: apríl 2015
Z: Vasil Sivák
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 6/04/2015
C: Ukladá
Zorganizovať Deň matiek.
T: 10.5.2015
Z: poslanci OZ
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 7/04/2015
C: Ukladá
Zorganizovať Deň detí.
T: 31.5.2015
Z: Vasil Sivák
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Uznesenie č. 8/04/2015
C: Ukladá
Zistiť podmienky preplácania cestných nákladov pre detí obce Kružlová, ktoré navštevujú
základné školy vo Svidníku.
T: do konca apríla
Z: Ing. Sakalík
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 9/04/2015
C: Ukladá
Zabezpečiť vydláždenie priekopy od č. d 91 po č.d. 126.
T: 20.5.2015
Z: Rastislav Sivák
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 10/04/2015
C: Ukladá
Zabezpečiť stavanie mája.

T: 30.4.2015
Z: Slavomír Sivák
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová
Overovatelia: Ing. Anton Sakalík
Marián Sivák

...................................
...................................
...................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Výpis U z n e s e n i a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.4.2015.
OZ na svojom zasadnutí okrem iným bodov programu prejednalo aj v bode
Uznesenie č. 2/2015
Schvaľuje:
1. Využitie finančných zdrojov prostredníctvom OZ DUKLA na realizáciu projektov t.j.
podopatrenie:
7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

