Zápisnica
zo 4 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2015

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Prehodnotenie platu starostu obce
5. Informácii o rozšírení Denného stacionára
6. Diskusia
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 6. Pán Ing. Sakalík sa ospravedlnil. Zároveň oboznámil poslancov 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 Rastislava Siváka a Petra Grundzu.
3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, že úlohy prijaté na
minulom zasadnutí sú ešte v štádiu plnenia, nakoľko im lehoty na ich splnenie ešte nevypršali.
4. Poslanci sa vrátili k prehodnoteniu platu starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v ZNP podľa § 3 odst. 1 a navrhli
navýšenie platu starostu podľa § 4 odst. 2 o 55 % čo činí 2195 € v hrubej mzde s prepočtom
od I/2015. Zároveň zrušili uznesenie č. 4/04/2015, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ
14.4.2015.
5. Starosta obce informoval poslancov o tom, že je možnosť rozšíriť kapacitu denného
stacionára na 80 osôb. Súvisí s tým však rekonštrukcia WC, ktoré sú v kultúrno správnej
budove, vybudovanie bezbariérového WC a sprchy. Všetky náklady s tým súvisiace bude
financovať SOS Giraltovce, čiže firma ktorá prevádzkuje Denný stacionár v Kružlovej.
Poslanci súhlasili s navrhovanou rekonštrukciou Denného stacionára.
6. Vasiľ Sivák vystúpil v diskusii s dotazom, či je možné zamestnať občanov obce pri
pripravovanej rekonštrukcii denného stacionára, na čo starosta obce odpovedal, že
rekonštrukciu bude realizovať firma SOS Giraltovce, ale bude sa na túto možnosť informovať
u Mgr. Gmiterovej. Ďalej sa V. Sivák informoval, či je možné zriadiť v obci športový klub.
Starosta obce zistí bližšie informácie a bude poslancov informovať na najbližšom zasadnutí.
Ďalej sa poslanci informovali, aký je stav s pripojením nových bytoviek na energie a aké bude
predpokladané nájomné za tieto byty. Starosta obce informoval, že na výpočet nájomného sú
určené určité pravidlá a toto bude schválené na zasadnutí OZ, čo sa týka napojenia bytoviek,

tak od pondelka 27.4.2015 by sa mali začať montovať vodomery, následne elektrické hodiny
a predpokladané užívanie bytom by malo začať v júni 2015.

7. Návrhna uznesenie
8. Po prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej
A. Berie na vedomie
Určenie zapisovateľky zasadnutia OZ pani Bc. Mackaničovej a určenie zapisovateľov pánov
Rastislava Siváka a Petra Grundzu.

............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 2/2015
B. Schvaľuje
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 s navýšením
podľa § 4 ods. 2 o 55% čo činí 2 195 .- € v hrubej mzde.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 3/2015
B. Schvaľuje
Rozšírenie priestorov Denného stacionára.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 4/2015
C. Ruší
Uznesenie č. 4/04/2015, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ 14.4.2015 a to 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: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 5/2015
D. Ukladá
Zistiť nový termín na usporiadanie Rómfestu v obci Kružlová po dohode s Fr. Balážom ml.
T: do konca apríla
Z: Vasil Sivák

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

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová
Overovatelia: Rastislav Sivák
Peter Grundza

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

Výpis U z n e s e n i a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.4.2015.
OZ na svojom zasadnutí okrem iným bodov programu prejednalo aj v bode
Uznesenie č. 2/2015
B. Schvaľuje
1. 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 s navýšením
podľa § 4 ods. 2 o 55% s prepočtom od 1. januára 2015, čo činí 2 195 .- € v hrubej mzde.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 6
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Kružlová 24.4.2015

PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

