
Z á p i s n i c a 

zo  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Schválenie zmeny rozpočtu č. 3/2020 

  6. Schválenie Rozpočtu na roky 2021-2023 

             7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2021-2023 

  8. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2021  

  9. Schválenie Prevádzkového poriadku Zberný dvor 

  10. Informácie starostu obce: projekty, akcie, iné  

  11. Iné podnety poslancov a 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. Poslanec 

Ing. Sakalík sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Zo zasadnutia OZ sa taktiež zo zdravotných 

dôvodov ospravedlnil aj kontrolór obce Ing. Zelizňak. 

 

2. Za zapisovateľku bola určená Bc. Mackaničová a za overovateľov zápisnice Michal Hvizd a Peter 

Grundza. 

 

3. Starosta obce oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci  program jednohlasne schválili. 

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. Starosta obce predložil poslancom návrh na Zmenu rozpočtu č. 3/2020 v príjmovej a výdavkovej 

časti. Jedná sa najmä o položky v rozpočte z grantov a dotácií, ktoré obec získava priebežne a na  

začiatku roka sa nedajú predpokladať  a i z výstupu účtovných položiek spoločnej úradovne. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Starosta obce predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2021-2023. Tento rozpočet je v príjmovej 

a výdajovej časti vyrovnaný. Zdôraznil, že prípadné príjmy a výdavky, ktoré nie sú zahrnuté 

v rozpočte na rok 2021-2023 sa budú do tohto rozpočtu dopĺňať príslušnými úpravami rozpočtu 

v priebehu roka 2021. Poslanci Rozpočet obce na roky 2021-2023 jednohlasne schválili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 



7. Stanovisko k rozpočtu na roky 2021-2023 zaslal aj hlavný kontrolór obce. Tiež doručil obci aj návrh 

Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Poslanci Rozpočet obce na roky 2021-2023 jednohlasne 

schválili.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

8. Starosta obce predložil poslancom Návrh miestnych poplatkov na rok 2021. Dochádza v nich 

k zmene a to pri poplatku za vývoz žumpy v 2 x  6 b.j., kde každý byt sa bude podieľať na 

spolufinancovaní vývozu žumpy vo výške 40€ ročne.  Poslanci tieto poplatky jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

9. Starosta obce predložil poslancom OZ Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor. Tento je dokončený 

a blíži sa jeho kolaudácia. Pre činnosť Zberného dvora bol vypracovaný Prevádzkový poriadok, ktorý 

je potrebné schváliť. Poslanci Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

10.  Starosta obce informoval poslancov, že skoro po roku prevádzky Obecného podniku bolo by 

potrebné zvážiť úpravu cien za predaj drevnej hmoty. Poslanci sa dohodli, že s platnosťou od 1.1.2021 

budú upravené ceny a to podľa cenníka, ktorý bude na píle. Tri roky bol obecný podnik 

spolufinancovaný zo štátu a od roku 2021 už nie. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Keďže končí platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kružlová, bol spracovaný 

nový Program a to na roky 2021-2027. V tomto programe sú zahrnuté všetky plánované aktivity, ktoré 

by obec chcela v tomto programovom období realizovať alebo sa plánujú či pripravujú. Poslanci 

jednohlasne schválili PHSR na roky 2021 – 2027. 

 Hlasovanie poslancov: 

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

 

Na Obecný úrad boli doručené tri žiadosti o odpredanie obecného pozemku a to dve žiadosti od 

Stanislava Grundzu č. 100, ktorý má záujem o pozemok C 658 o výmere 728 m2 a časť pozemku E 

949 s približnou výmerou 140m2. Jedna žiadosť je od od Michala Siváka SIVAX č. 71, ktorý má 

záujem o pozemok č. 173/9,10,11,12,13,14 na rozvoj podnikateľskej činnosti. Poslanci súhlasili 

s odpredajom časti pozemku E 949 s približnou výmerou 140m2 pre Stanislava Grundzu č. 100, 

súhlasili s odpredajom pozemku č. 173/ 9,10,11,12,13,14 pre Michala Siváka SIVAX č. 71. Cena je 2 

€/m2. Obaja musia dodržať podmienky predaja a to uhradiť zameranie pozemku, kolkové známky, 

služby právnika. Poslanci nesúhlasili s druhou žiadosťou o odpredaj pozemku pre Stanislava Grundzu 

č. 100 parcela C658 o výmere 728 m2. Obec plánuje tento pozemok využiť pri svojich investičných 

aktivitách v budúcnosti. 



 Starosta obce informoval poslancov, že p. Daniela Dzvinčuková nemá už záujem o odkúpenie 

pozemku a preto navrhol poslancom zrušiť uznesenie č. 9/2019 zo dňa 12.6.2019. Poslanci 

jednohlasne súhlasili so zrušením uznesenia.  

V ďalšom vstupe starosta informoval poslancov, že v roku 2020 sa podarilo získať cestou grantov 

a dotácii celkom 464 303,08. V mesiaci december 2020 do každej domácnosti boli doručené 

kompostéry a vedro na biologický odpad. Obec získala tieto kompostéry v rámci projektu. Obec 

Kružlová je zapojená aj do projektu na kompostéry v rámci mikroregiónu. Každá domácnosť by mala  

dostať naviac ešte aj nádoby na použitý kuchynský olej.  Cieľom využívania kompostérov, je znížiť 

váhu komunálneho odpadu, čím by sa dalo ušetriť pri vývoze aj uložení tuhého komunálneho odpadu.  

Starosta informoval o projekte Vybudovanie a rekonštrukcia  miestnych komunikácii pri cintoríne by 

sa mal začať realizovať v roku 2021, po realizácií jednotlivých VO. Schválený bol koncom roka 2020. 

Ďalšou pozitívnou správou je, že od 1.1.2021 bude cestou ÚPSVaR Bardejov zamestnaných 6 osôb na 

dobu 9 mesiacov. Zmena je vo financovaní tohto projektu, kde oproti minulým rokom peniaze prišli 

už v mesiaci december na účet na celé obdobie trvania projektu – samozrejme vo výške len 95% a 5% 

je spolufinancovanie obce.  

Starosta informoval poslancov, že 10.12. 2020 bolo v našej obci zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu 

Svidník. Obec Kružlová ako jedna z dvoch obcí predkladala Správu o pripravenosti obce na riešenie 

možných mimoriadnych udalostí v obci Kružlová. Veľmi dobou informáciou zo zasadnutia tejto rady 

bolo, že Obec Kružlová získa nové požiarne vozidlo Iveco Daily v hodnote približne 86 000€. 

Odovzdané obci by malo byť niekedy v jari 2021. 

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že 20.11.2020 boli z Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku 

vrátené všetky doklady ZŠ, ktoré boli odňaté dňa 10.3.2020 v súvislosti s vyšetrovaním prebiehajúcim 

v ZŠ Kružlová, kde štyria pracovníci ZŠ dali rôzne podnety na vedenie ZŠ. Vec je v štádiu 

vyšetrovania. 

Ďalšie informácie starostu obce sa týkali sčítania domov a bytov, ktoré už prebehlo v roku 2020 

a pripravovaného sčítania obyvateľov, ktoré bude začiatkom roka 2021. Kontaktnou osobou je starosta 

obce. Bude ísť o tzv. samosčítanie, od 15.2.2021 do 31.3.2021, ktoré sa uskutoční prvý krát v histórii. 

Pre obyvateľov, ktorí nebudú vedieť toto samosčítanie vykonať, bude k dispozícii na Obecnom úrade 

sčítací komisár. Obe osoby budú musieť prejsť jednotlivými školeniami online formou a záverečnými 

skúškami. Takisto na základe toho, že prídu do kontaktu s chránenými údajmi (rodné číslo) musia 

podpísať súhlas s mlčanlivosťou. Podrobnejšie informácie budú zverejnené na webovom sídle obce, 

káblovej televízií či na informačných tabuliach.  

Starosta obce informatívne oboznámil poslancov so stavom záväzkov a pohľadávok najmä zo strany 

obyvateľov obce. Presné informácie budú podané po koncoročnej závierky účtovného roka na 

najbližšom zasadnutí OZ.  

Starosta obce informoval poslancov s ďalšími projektmi, ktoré by chcel realizovať v obci. Okrem už 

spomínaných kompostérov v rámci mikroregiónu, chcel by v rámci projektu vybudovať prípojku vody 

k Obecnému podniku a vybudovať chodníky s rigolmi pri hlavnej ceste od autobusovej zastávky 

smerom na Svidničku. 

11. Vasiľ Sivák informoval poslancov, že je potrebné opraviť koleso na traktore, nakoľko je na ňom 

asi defekt. Daný problém vyrieši obec operatívne a hneď.  



Mgr. Hajduk poukázal na neudržiavanú plochu v blízkosti 6 b.j., kde sa celé leto nekosí.  Bolo by 

dobré osloviť Ing. Ilečka, či by bol ochotný túto plochu aspoň 1x ročne pokosiť.  

Vasiľ Sivák predniesol návrh na nové zameranie cesty v osade Hrabiny a odkúpenie pozemkov od 

SPF. Novým zameraním, by sa mohli pozemky v blízkosti rodinných domov vytýčiť a ponúknuť na 

možný odpredaj pre záujemcov. K téme pozemkov sa OZ vráti, keď dostane spätnú väzbu od SPF. 

12. Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Hajduk. 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2020 

A. Berie na vedomie 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021-2023. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2020 

A. Berie na vedomie 
 

Informáciu o schválených projektoch. 

 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

B. Schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č. 3/2020 v súlade s § 14 zákona 583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2020                        

B. Schvaľuje 

 

Rozpočet obce Kružlová na rok 2021-2023 ako vyrovnaný.  

     Bežný rozpočet    2021    2022        2023 

                - príjmy                 1 274 036,43       1 274 036, 43       1 274 036,43        

   -  výdavky     1 274 036,43       1 274 036, 43       1 274 036,43        

     Kapitálový rozpočet 

     - výdavky              

     - príjmy       0€      0€          0€  

     - výdavky   0€      0€          0€ 

     Finančné operácie 

     - príjmy   0€      0€          0€ 

     - výdavky    0€      0€          0€ 

     Rozpočet spolu 

                - príjmy                1 274 036,43       1 274 036, 43       1 274 036,43        

     - výdavky    1 274 036,43       1 274 036, 43       1 274 036,43        

 

  

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 



Uznesenie č. 5/2020 

B. Schvaľuje 

 

Miestne poplatky na rok 2021. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2020 

B. Schvaľuje 

 

Nový cenník pre zákazníkov Obecného podniku v Kružlovej pri spracovaní drevnej hmoty od 

1.1.20201. 

 

                        

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2020 

B. Schvaľuje 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kružlová na roky 2021-2027. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2020 

B. Schvaľuje 

 

Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor Kružlová. 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 9/2020 

B. Schvaľuje 

 

Odpredaj časti pozemku E 949 s približnou výmerou 140m2 pre Stanislava Grundzu č. 100 za cenu 2 

€/m2 a úhradu nákladov za služby právnika, kolkovú známku a geometrický plán. 

odpredaj pozemku č. 173/ 9,10,11,12,13,14 pre Michala Siváka SIVAX č. 71 za cenu je 2 €/m2 a 

úhradu nákladov za služby právnika, kolkovú známku a geometrický plán. 

 

Uznesenie č. 10/2020 

C. Neschvaľuje 

 

Odpredaj pozemku č.658 pre Stanislava Grundzu č. 100. 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

Uznesenie č. 11/2020 

D. Ruší 



 

Uznesenie č. 9/2019 zo dňa 12.6.2019 – odpredaj obecného pozemku pre Danielu Dzvinčukovú č. 101 

o rozmere 20m2 za cenu 2€ za m2. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo                                                                                                              

         Starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2020 

E. Ukladá 

 

 Zistiť postup pri odkúpení pozemkov v osade Hrabiny od SPF. 

 

        Z: Mgr. Hajduk 

        T: marec 2021 

 

Uznesenie č. 13/2020 

E. Ukladá 

 Zvolať jednanie s Ing. Ilečkom ohľadom úpravu a vyčistenia pozemku nad 6 b.j. 

 

        Z: Mgr. Hajduk 

        T: január 2021 

 

 

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

 

Overovatelia:  Peter Grundza              ................................... 

 

             Michal Hvizd                                          ................................... 

 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 
 

 


