
Z á p i s n i c a 

z  21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.3.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra v rozpočtovom roku 2017 

  5. Úprava rozpočtu č. 1/2018 

  6. Informácia o vykonanom Audite konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej  

         jednotky verejnej správy za rok 2016 

  7. Ţiadosti o odkúpenie pozemkov Stanislav Grundza č. 100, Spoločenstvo vlastníkov 

       bytov Druţstevník 

  8. Ţiadosť o odkúpenie pozemkov Jozef Sejka, Svidník, Vladimír Kočan č. 11 

  9. Ţiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie 

  10. Informácia o projektoch 

  11. Rôzne 

  12. Návrh na uznesenie 

  13. Záver 

 

 

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kruţlová PhDr. Adrián Guţo. Privítal prítomných, 

konštatoval, ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné, z počtu 7 poslancov je prítomných 5. Poslanci 

Pavel Mašša a Rastislav Sivák sa ospravedlnili. Zároveň oboznámil poslancov s programom. Prítomní 

poslanci s programom jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Slavomíra Siváka a Mariána Siváka. Za 

zapisovateľku  bola určená Bc. Iveta Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, ţe úlohy prijaté na minulom 

zasadnutí boli splnené. 

 

4. Správu o činnosti hlavného kontrolóra v rozpočtovom roku 2017 predniesol hlavný kontrolór obce 

Ing. Zelizňák. Správa tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 

5. Starosta obce predniesol poslancom návrh na Úpravu rozpočtu č. 1/2018. Úprava rozpočtu sa týka 

finančných prostriedkov poskytovaných hlavne na Základnú školu a ich rôznych financovaní aktivít i 

projektov. V príjmovej časti sa rozpočet navyšuje o 17 114,83€. Vo výdajovej časti sa rozpočet 

navyšuje o 17 114,83€ . Poslanci  danú úpravu rozpočtu jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

6. Na konci roka 2017 bol vykonaný Audit účtovej závierky účtovnej jednotky verejnej správy obce 

Kruţlová za rok 2016, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2016, konsolidovaný výkaz 

ziskov a strát za rok  končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 

účtovných zásad a účtovných metód.  Je potrebné aby sa zosúladil stav v evidencii pozemkov vo 

vlastníctve obce so stavom v katastri nehnuteľnosti. Obec vykazuje v konsolidovanej účtovnej 

závierke pozemky v cene 2 026 €. Podľa katastra má obec vo vlastníctve pozemky v celkovej rozlohe 

320 tis. m2 čo môţe zodpovedať hodnote pozemkov cca 320 tis. eur. Starosta obce vysvetlil 

poslancom, ţe v evidencii obce neboli zahrnuté miestne komunikácie, prístupové cesty v extraviláne 



i ostané pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce a tu došlo k danému rozdielu. Tento stav sa odstráni 

a dané pozemky sa doplnia do celkovej výmery pozemkov obce.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

7. Na Obecný úrad boli doručené ţiadosti o odkúpenie pozemkov a to od Stanislava Grundzu č. 100, 

ktorý mal záujem odkúpiť z  parcely č. 949/2, ktorá má celkovú výmeru 1611 m2 len 130 m. 

O odkúpenie pozemku poţiadalo aj Spoločenstvo vlastníkov bytov Druţstevník, ktorého predsedom je 

Jozef Sivák st. Poslanci sa dohodli, ţe je potrebné zvolať jednanie  medzi Obcou Kruţlová, 

Gréckokatolíckou farnosťou Kapišová, zástupcom stavebného úradu Obce Kruţlová p. Hanákom 

a oboma záujemcami o kúpu pozemku, kde by sa dohodlo na ďalších krokoch a postupe.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

8. Na Obecný úrad boli doručené ţiadosti pána Jozefa Sejku, ktorý je majiteľom nehnuteľnosti č. d. 7 

a pána Vladimíra Kočana č. d. 11. Pán Jozef Sejka má záujem o pozemok č.127/22 o výmere 156 m2 

a pán Vladimír Kočan má záujem o pozemok č. 127/33 o výmere 237 m2. Poslanci sa dohodli, ţe 

súhlasia s odpredajom týchto pozemkov za cenu 1€/m2 s podmienkou, ţe všetky náklady súvisiace 

s odpredajom týchto pozemkov (spracovanie zmluvy, geometrický plán, vklad do katastra a pod.) 

budú znášať kupujúci.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

9. Na Obecný úrad bola doručená ţiadosť od SYNOTIP, a.s. Poprad – Matejovce o vydanie súhlasu 

obce s umiestnením stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke Pohostinstvo RAS 

STAV Kruţlová 10. Následne bola doručená aj ţiadosť  o vydanie súhlasného stanoviska 

k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového terminálu v prevádzke Pohostinstva RAS STAV SK, 

s.r.o., od konateľa RAS STAV SK, s.r.o. Kruţlová 10 pána Rastislava Siváka. Poslanci po 

oboznámení sa s týmito ţiadosťami nesúhlasili s tým, aby stávková kancelária (stávkový terminál) bol 

v tejto prevádzke umiestnený bez časového obmedzenia. Súhlasili s umiestnením na 1 rok – dobu 

určitú a to presne do 31.3.2019. Po uplynutí tohto obdobia sa poslanci OZ vrátia k tejto ţiadosti 

a v prípade záujmu konateľa spoločnosti ju opätovne budú prehodnocovať.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

10. Starosta obce informoval poslancov s priebehom jednotlivých projektov. Začali sa práce na 

rekonštrukcii budovy OcÚ, ktoré by mali trvať pribliţne do septembra 2018. Bol schválený projekt na 

Obnovu a modernizáciu centra obce vo výške 81 394,36€ a Obnovu parku pri OcÚ v celkovej výške 

39 806,11€. Začiatkom januára bol schválený projekt na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 

28 400€.  Ďalej starosta obce informoval poslancov aj so situáciou okolo predloţenej ţiadosti o NFP 

na Podporu vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Obec Kruţlová 

bola prvá na celom východnom Slovensku, ktorá sa do tohto projektu zapojila. V prípade, ţe budú 

schválené finančné prostriedky malo by dôjsť k vysporiadaniu všetkých pozemkov v intraviláne 

v osade Hrabiny, kde v súčasnosti reálny stav nezodpovedá údajom v katastri nehnuteľnosti. 

  

11.  Starosta obce informoval poslancov so zostatkom na účtoch ku koncu roka 2017, s vybratými 

poplatkami za rok 2017. Venoval sa aj téme neplatičov za rok 2017. Okrem nedoplatkov na daniach 

a TKO, ktorý je k dnešnému dňu 6 890,04€ začína byť problém aj s obyvateľmi 2 x 10 b. j. 

K dnešnému dňu je celkový dlh na nájomnom, fonde opráv a energiách 2 282,15€. Poslanci sa 

dohodli, ţe je potrebné zvolať jednanie s obyvateľmi sociálnych bytov a upozorniť ich na 

nedodrţiavanie nájomnej zmluvy.  

 V ďalšom vstupe sa starosta venoval nákladom na Denný stacionár, kde podrobne oboznámil 

poslancov so situáciou v čerpaní prostriedkov za rok 2017. Zároveň oboznámil prítomných poslancov, 

ţe zmenou zákona o sociálnych sluţbách č. 448/2008 v ZNP od 1.1.2018 došlo aj k zmene 

financovania denných stacionárov. V roku 2018 budú z ministerstva poskytnuté finančné prostriedky 



len na mzdy a odvody zamestnancov denného stacionára. Preto denný stacionár funguje v úspornom 

a šetriacom reţime a podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by sa malo financovanie stacionárov 

prehodnocovať a dofinancovať. Zároveň informoval poslancov s Uznesením Rady ZMOS z 13.a 14. 

februára 2018, v ktorom sa odporúča poskytovateľom ambulantných sociálnych sluţieb iniciovať 

stretnutie so samosprávnymi krajmi kvôli dofinancovaniu prevádzkových nákladov, pretoţe 

v samosprávnych krajoch sa predpokladá úspora finančných prostriedkov vzhľadom na financovanie 

neverejných poskytovateľov z MPSVaR od 1.1.2018. Starosta obce uţ podnikol v tomto smere kroky 

a kontaktoval starostov z Rovného, Cerniny i podnikateľa p. Ţdiňáka ohľadom ďalšieho postupu. Na 

PSK bude zaslaný list od obcí so ţiadosťou o stretnutie a rokovanie o moţnostiach dofinancovanie 

aspoň prevádzkových nákladov denných stacionárov. 

Zároveň informoval poslancov, ţe na Obecný úrad bola doručená ţiadosť o finančný príspevok od 

prevádzkovateľa sociálnej sluţby Atrium, n. o. Svidník, kde je umiestnená obyvateľka našej obce. 

Nakoľko obec neţiadala Atrium n. o. Svidník o zabezpečenie sociálnej sluţby pre uvedenú obyvateľku 

našej obce, nie je povinná ani poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

sluţby na rok 2018. 

Starosta obce informoval poslancov s problémom, ktorý sa týka projektu Miestne občianske 

poriadkové sluţby (MOPS). Projekt je naplánovaný na tri roky 2018-2020 s celkovým rozpočtom 100 

805,40€. Pri schvaľovaní projektu sa nepočítalo s navýšením minimálnej mzdy od 1.1.2018 na  480€ 

v hrubom a tým dôjde v rokoch 2019 - 2020 k situácii, ţe finančné prostriedky rozpočtované na 

projekt MOPS nebudú pokrývať náklady na mzdy zamestnancov. Na celé obdobie je počítaná 

minimálna mzda v sume 435€ v hrubom na osobu. Majú to tak nastavené i mesto Svidník i ostatné 

obce v okrese a suma na iné výdavky nepostačí ani na navýšené mzdy.  

Ďalej starosta obce informoval poslancov, ţe na základe uloţených opatrení  Štátnou školskou 

inšpekciou v Prešove bolo vyhlásené výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ nakoľko terajšia pani 

riaditeľka nespĺňa nové kvalifikačné predpoklady a zároveň bola do MŠ prijatá staronová učiteľka 

s pedagogickým vzdelaním zatiaľ len na úväzok z dôvodu, ţe nám to bolo vytknuté zo strany ŠŠI. 

Poslanci sa venovali na svojom zasadnutí aj akciám, ktoré sa plánujú zorganizovať v najbliţšej dobe. 

Vzhľadom na rekonštrukciu celej budovy Obecného úradu je mimo prevádzky aj sála. Preto tento rok 

sa nebude organizovať Deň matiek ani ostatné akcie, ktoré by sa uskutočnili v sále. Všetky matky 

pozdravíme rozhlasovou reláciou v miestnom rozhlase. V mesiaci jún sa zorganizuje Deň detí. Ostatné 

akcie budú prejednané na najbliţšom zasadnutí OZ. 

Pán Vasiľ Sivák predniesol problém s premnoţením mravcom v sociálnych bytoch. Poslanci sa 

dohodli, ţe po zakúpení prostriedku na deratizáciu tento bude rozdaný do jednotlivých bytov na 

plošnú deratizáciu.  

12. Návrh na uznesenie predniesol pán Peter Grundza 

 

 

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

 

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

 

             Marián Sivák                                           ................................... 

 

         PhDr. Adrián Guţo 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej: 

 

Uznesenie č. 1/2018 

A. Berie na vedomie 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra v rozpočtovom roku 2017 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2018 

A. Berie na vedomie 

Informácia o vykonanom Audite konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej  jednotky verejnej správy 

za rok 2016 

 

                      

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                Starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o schválených projektoch Obnova a modernizácia centra obce, Obnova parku pri OcÚ. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o neplatičoch k 28.2.2018. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o nákladoch na Denný stacionár v Kruţlovej. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2018 

B. Schvaľuje 

Úpravu rozpočtu č. 1/2018 v súlade s § 14 zákona 583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2018 

B. Schvaľuje 

Odpredaj pozemkov č.127/22 o výmere 156 m2 pre pána Jozefa Sejku, Svidník Ul. Gen.Svobodu 

682/6 a pána Vladimíra Kočana Kruţlová č. 11 pozemok č. 127/33 o výmere 237 m2 za cenu 1€/m2 

s podmienkou, ţe všetky náklady súvisiace s odpredajom znáša kupujúci. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 



Uznesenie č. 8/2018 

B. Schvaľuje 

Umiestnenie stávkového terminálu v Pohostinstve RAS STAV SK s.r.o Kruţlová  na dobru určitú do 

31.3.2019. 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 9/2018 

D. Ukladá 

Doplniť do účtovnej evidencie skutočnú výmeru pozemkov podľa údajov v Katastri nehnuteľnosti. 

        T: apríl 2018 

        Z: Ing. Sakalík 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 10/2018 

D. Ukladá 

Zvolať jednanie Spoločenstva vlastníkov bytov Druţstevník, Stanislava Grundzu, poslancov obce 

Kruţlová, zástupcu stavebného úradu Obce Kruţlová a zástupcu Gréckokatolíckej cirkvi ohľadom 

odpredaja pozemkov pri bytovke č. 100. 

        T: do 31.3.2018 

        Z: Ing. Sakalík 

 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

D. Ukladá 

Zorganizovať Deň detí. 

        T: 2.6.2018 

        Z: poslanci OZ 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

Uznesenie č. 12/2018 

D. Ukladá 

Zvolať jednanie s neplatičmi v 2x10 b.j. 

        T: do 31.3.2018 

        Z: Ing. Sakalík 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 13/2018 

D. Ukladá 

Zabezpečiť prostriedok proti mravcom pre 2x10 b.j. 

 

        T: do 31.3.2018 

        Z: poslanci OZ 

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

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                               Starosta obce 


