
Z á p i s n i c a 

z  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 06. 2019 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Návrh Záverečného účtu obce Kružlová a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu    

                              Záverečného účtu obce Kružlová za rok 2018 

  6. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

       a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlová .... 

  7. Zmena rozpočtu č. 1/2019 

  8. Informácie starostu obce ( projekty, akcie, iné) 

  9. Diskusia 

  10. Návrh na uznesenie 

  11. 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. Poslanec 

Marián Sivák  sa ospravedlnil z neúčasti na rokovaní OZ.    

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Slavomíra  Siváka a Ing. Antona Sakalíka,  za 

zapisovateľku bola určená pani Bc. Iveta Mackaničová. 

 

3. Starosta oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

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

zasadnutí boli splnené. 

 

5. Návrh Záverečného účtu za rok 2018 poslancom obce predniesol starosta PhDr. Gužo. Podrobne 

oboznámil poslancov so stavom hospodárenia za uplynulý rok. Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2018 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Zelizňák, ktorý v závere vzhľadom na celkovo dobrý stav 

v hospodárení s verejnými prostriedkami odporučil Obecnému zastupiteľstvo schváliť tento bez 

výhrad. Poslanci schválili Záverečný účet obce Kružlová 2018 jednohlasne bez výhrad. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. došlo k zmene v oblasti poskytovania dotácií na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a je potrebné prijať nové 

VZN. Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlová. Poslanci 

zobrali na vedomie VZN č. 1/2019 a toto bude po dobu 15 dní zverejnené na úradnej tabuli obce 

Kružlová. 



7. V zmysle § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie úpravu 

rozpočtu príjmov a výdavkov obce č. 1/2019. Poslanci s predloženou zmenou rozpočtu jednohlasne 

súhlasili. 

 

8. Starosta obce informoval poslancov s výsledkom spoločného jednania s majiteľmi pozemkov na 

parcele 336, ktoré má obec záujem odkúpiť. Stretnutie sa konalo 9.6.2019 a vlastníci podielov na tejto 

parcele súhlasili s odpredajom svojich podielov za sumu 4 €/m2. Poslanci však s uvedenou sumou 

nesúhlasia a poslanec Peter Grundza navrhol sumu 2€/m2 s  tým, že všetky náklady súvisiace so 

spracovaním zmluvy, zápisom do katastra a iné bude znášať Obec Kružlová. Je potrebné spracovať list 

všetkým vlastníkom podielov na uvedenej parcele a požiadať ich o vyjadrenie stanoviska 

Hlasovanie poslancov: 

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

  

Starosta obce informoval poslancov, že od 1.7.2019 začne nový projekt MOPS. Je potrebné zverejniť 

výzvu na predkladanie žiadosti pre záujemcov, ktorí chcú pracovať ako pracovníci MOPS, urobiť 

nové výberové konanie a určiť zástupcu OZ ako člena výberovej komisie. Poslanci schválili ako 

zástupcu OZ na výberovom konaní pre MOPS Mgr. Róberta Hajduka a dohodli sa, že výzva bude 

zverejnená na webovej stránke obce a tiež po celej obci na informačných tabuliach. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: Mgr. Hajduk Róbert 

  

Starosta obce predložil poslancom návrh na vyplatenie finančných náhrad pre poslancov OZ za účasť 

na zastupiteľstve a mimoriadne odmeny pre poslancov a pracovníkov obce za I. polrok 2019. Poslanci 

predložený návrh jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

  

Dňa 11.6.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Daniely Dzvinčukovej č.d. 101 o odkúpenie 

obecného pozemku v blízkosti 6 b.j. na výstavbu garáže. Ide o priestor pri garáži p. Slivoviča. Poslanci 

súhlasili s odpredajom 20m2 za 2€/m2 plus náklady spojené s odpredajom (vypracovanie kúpnej 

zmluvy, zameranie pozemku, vklad do katastra) bude hradiť kupujúci. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov s financovaním vyvážania odpadu a uskladňovaním odpadu. 

Technické služby vo Svidníku si začali účtovať DPH a keďže došlo k zmene majiteľa skládky 

v Šemetkovciach, ten si účtuje aj poplatok za uloženie odpadu. V minulosti sa za vývoz odpadu platil 

poplatok 115€ v súčasnosti je to 138€. Starosta oznámil, že sa stretne s predstaviteľmi i skládky i Fúry 

i s primátorkou mesta a zhromaždené informácia bude interpretovať obecnému zastupiteľstvu - 

poslancom. 



Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o výkone správy majetku obce s VVS Košice závod 

Svidník, ktorej predmetom a účelom je výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní 

infraštrukturálneho majetku vlastníka – miestnych rozvodov verejného vodovou v obci Kružlová 

odbornou organizáciou VVS v súlade so zákonom č. 442/2202 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách. Poslanci po preštudovaní zmluvy túto jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Starosta obce informoval poslancov s projektami, ktoré boli do dnešného dňa schválené. Ide najmä 

o schválenie finančných prostriedkov na Vybudovanie zberného dvora v obci Kružlová vo výške 

423 359,28 € z prostriedkov  MŽP SR. O poskytnutie NFP na vybudovanie Zberného dvora sa Obec 

pokúšala opakovane a tento krát sme boli úspešní. Ďalej boli schválené finančné prostriedky vo výške 

31 000 € na projekt Kružlová – Vodovod, rozšírenie vodovodu z Enviromentálneho fondu. Ďalej boli 

schválené finančné prostriedky z ÚV SR vo výške 10 000 € na výmenu umelého povrchu na 

multifunkčnom ihrisku. Z prostriedkov MV SR bude poskytnutá dotácia vo výške 8 000 € na výmenu 

vchodových dverí za plastové, akurát vybudovanie prístreškov nad schodiskami v 2x10 b.j, keď 

chceme, musíme spraviť svojpomocne, nakoľko tie nám neboli schválené.. Z toho je zrejmé, že obec 

sa aktívne zapája do projektov a snaží sa zveľaďovať verejné priestranstvá a budovy v našej obci. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastňujú a príprave, realizácii a samotnom vyúčtovaní všetkých 

projektov, ktoré boli doteraz zrealizované alebo, ktoré sa budú realizovať.  

  

9. Návrh na uznesenie predniesol pán Peter Grundza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 12.6.2019 

 

Uznesenie č. 1/2019 

A. Berie na vedomie 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kružlová za rok 2018. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2019 

A. Berie na vedomie 

 Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlová.  

Uznesenie č. 3/2019 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o zmenách a poplatkoch v oblasti odpadového hospodárstva. 

 

Uznesenie č. 4/2019 

B. Schvaľuje 

 Záverečný účet obce Kružlová za rok 2018 bez výhrad. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2019 

B. Schvaľuje 

 

 Zmenu rozpočtu č. 1/2019 v príjmovej a výdajovej časti. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2019 

B. Schvaľuje 

 

 Odkúpenie parcely č. 336 s výmerou 3300m2, druh pozemku orná pôda za sumu 2€/m2. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 7/2019 

B. Schvaľuje 

 

 

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

poslancov a pracovníkov obce za I. polrok 2019. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                Starosta obce 



Uznesenie č. 8/2019 

B. Schvaľuje 

 Mgr. Róberta Hajduka ako zástupcu OZ na výberovom konaní pre Miestne občianske 

poriadkové služby.  

         

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 9/2019 

B. Schvaľuje 

 Odpredaj obecného pozemku pre Danielu Dzvinčukovú č. 101 o rozmere 20m2 za cenu 

2€/m2. 

 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                Starosta obce 

Uznesenie č. 10/2019 

B. Schvaľuje 

 

a)      prerokovalo  

-bez pripomienok 

 

b)      schvaľuje 

1. zverenie majetku obce Kružlová – verejný vodovod do správy pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 

41 785,99,- € 

2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

Ide o verejný vodovod, cena prevádzkovania majetku bude hradená v rámci celkového výberu 

vodného  t.j. tržby za pitnú vodu, čas výkonu správy bude po podpísaní Zmluvy oboma zmluvnými 

stranami na dobu neurčitú,  práva a povinnosti zmluvných strán sú dohodnuté v Zmluve o výkone 

správy majetku obce Kružlová.  

 

 Z celkového počtu 6 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci. 

 

-  za schválenie návrhu zmluvy hlasovali            6poslanci 

-  proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali        0 poslanci 

   

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                Starosta obce 

 

   

 

Uznesenie č. 11/2019 

C. Nesúhlasí 

 S odkúpením pozemku na parcele č. 336 o výmere 3300 m2 – orná pôda za 4 €/m2. 

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

        PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                             Starosta obce 

 

Uznesenie č. 12/2019 

D. Ukladá 



 Spracovať list vlastníkom podielov na parcele č. 336 – orná pôda s prijatým uznesením OZ č. 

6/2019 zo dňa 12.6.2019. 

        T: do 30.6.2019 

        Z: poslanci OZ 

Uznesenie č. 13/2019 

D. Ukladá 

 Zverejniť výzvu na predkladanie žiadosti pre záujemcov, ktorí chcú pracovať ako členovia 

MOPS.  

         

        T: do 30.6.2019 

        Z: poslanci OZ 

 

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

 

 

Overovatelia: Slavomír Sivák                       ........................................ 

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

  

 

 

 

 


