
Z á p i s n i c a 
zo  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.03.2021 

 
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. Informácie a opatrenia ohľadom koronavírusu na území obce 
  6. Informácie o verejnoprospešných prácach 
  7. Zapojenie sa do projektu Rekonštrukcia MŠ – interiér, MOPS 
  8. Schválenie prevodu vlastníctva majetku Milan Motyka č. 101, Stanislav Grundza 
      č.100 
  9. Informácie starostu obce: projekty, akcie, iné 
  10. Iné podnety poslancov a diskusia 
  11. Návrh n uznesenie 
  12. Poďakovanie a záver rokovania 

 
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 7. Zo 
zasadnutia OZ sa  zo zdravotných dôvodov ospravedlnil  kontrolór obce Ing. Zelizňak. 
 
2. Za zapisovateľku bola určená Bc. Mackaničová a za overovateľov zápisnice Ing. Sakalík a Slavomír 
Sivák. 
 
3. Starosta obce oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci  program jednohlasne 
schválili. 

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 
4. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, že úlohy prijaté na minulom 
zasadnutí boli splnené. 
 
5. Starosta obce informoval poslancov, že na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.3.2021 bol 
opakovane predĺžený núdzový stav o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.3.2021. Poprosil 
poslancov, aby upozorňovali všetkých občanov obce na nutnosť dodržiavania tohto núdzového stavu.  
Taktiež informoval poslancov, že na základe prijatého uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 
26.2.2021 boli zakúpené respirátory a tieto boli rozdané do každej domácnosti v počte 2 ks na osobu. 
Respirátory boli doručené aj pre pracovníkov Obecného úradu, Materskej školy, Denného stacionára 
a Komunitného centra. Situácia v obci je už priaznivejšie, počet chorých pomaly ubúda.  
 
6. Starosta obce informoval poslancov, že bol spracovaný list so žiadosťou o vyhotovenie dodatku 
k dohode, ktorá sa týka aktivačných prác a je platná do 31.32021. Obec má záujem o predĺženie tejto 
zmluvy do konca roka 2021 s počtom uchádzačov o zamestnanie 60 osôb. Poslanci zobrali danú 
informáciu na vedomie.  
 
7.  Starosta obce informoval, že sa pripravujú výzvy na projekty ohľadom malých obecných služieb 
(MOPS) a Rekonštrukcie MŠ – interiér. Vzhľadom k tomu, že projekt pre MOPS končí tento rok v júni, 
poslanci schválili zapojenie sa do novej výzvy a pokračovať v začatej práci. Pracovníci MOPS sú 
nápomocní k udržiavaniu verejného poriadku v obci. Rekonštrukcia MŠ – interiér je taktiež projekt, 



ktorý by bolo dobré zrealizovať. Budova Materskej školy je zateplená, zrekonštruovaná. Interiér je 
však v pôvodnom stave, preto by bolo dobré tieto priestory zrekonštruovať. Poslanci jednohlasné 
súhlasili so zapojením sa do týchto projektov.  
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 
8.  Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku vlastníctva 
majetku obce formou priameho predaja pozemku prostredníctvom kúpnej zmluvy. Predmet kúpnej 
zmluvy sa týka odplatného prevodu obecného pozemku, parcely registra ,,C“ KN: č. 168/7, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 130 m2, ktorá vznikla z parcely E KN č. 949/2, a to prostredníctvom 
geometrického plánu č. 7/2021 vyhotoviteľa Jaroslav Trudič – GEO TaT, ktorý bol vyhotovený dňa 
25.01.2021 a úradne overený na Okresnom úrade Svidník, katastrálnom odbore dňa 01.04.2020 pod 
č. G1-8/2021, do výlučného vlastníctva Stanislava Grundzu, rod. Grundzu, nar. 16.2.1995, bytom 090 
02  Kružlová 100, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   Obecné zastupiteľstvo obce Kružlová 
stanovilo kúpnu cenu 2 eur / m2, t.j. 260 eur. Toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva obce Kružlová.  
 
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku vlastníctva 
majetku obce formou priameho predaja pozemku prostredníctvom kúpnej zmluvy Predmet kúpnej 
zmluvy sa týka odplatného prevodu obecného pozemku, parcely registra ,,C“ KN: č. 170/9, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 36 m2, ktorá vznikla z parcely C KN č. 170/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 5161 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Kružlová, a to prostredníctvom geometrického 
plánu č. 35/2019 vyhotoviteľa GEODÉZIA SVIDNÍK, s.r.o., ktorý bol vyhotovený dňa 06.05.2019 
a úradne overený na Okresnom úrade Svidník, katastrálnom odbore dňa 05.10.2020 pod č. G1-
112/2019, do výlučného vlastníctva Milana Motyku, rod. Motyka, nar. 3.5.1966, bytom 090 02  
Kružlová 101, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Dôvod hodný osobitného zreteľa 
spočíva v potrebe výstavby garáže na novovytvorenom pozemku. Obecné zastupiteľstvo obce 
Kružlová stanovilo kúpnu cenu 2 eur / m2, t.j. 72 eur. Toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Kružlová.  
 
 
 
9. Na Obecný úrad bola doručená žiadosť Jozefa Siváka Kružlová č. 107 o odkúpenie pozemku parcela 
č. 41/16 o výmere 88m2. Vzhľadom k tomu, že obec by mohla tento pozemok využiť pre svoje 
investičné zámery, poslanci sa zdržali pri hlasovaní o odpredaji pozemku...... 

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 0  Proti: 0  Zdržal sa: Ing. Sakalík, Mgr. Hajduk,  
       M.Sivák, Sl. Sivák, M. Hvizd, V. Sivák, P.  
                     Grundza 
 

Starosta obce informoval poslancov, že riaditeľka ZŠ PeadDr. Olga Krištofová ho oboznámila 
s Uznesením OR PZ Svidník ČVS: ORP-232/VYS-SK-2019 zo dňa 17.2.2021. Podľa zákona č.138/2019 § 
15 ods. 7  môže zamestnávateľ pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi. 
Toto právo si však zatiaľ neuplatnil.  Poslanci zobrali danú informáciu na vedomie. 

Starosta obce informoval poslancov so zostatkoch na účtoch Obce Kružlová k 31.12.2021 a 
o vybraných poplatkoch v roku 2020. Poslanci zobrali danú informáciu na vedomie.  
 



Starosta obce informoval poslancov, že na území SR prebieha sčítanie obyvateľov. Ako je známe po 
prvý krát toto sčítanie prebieha elektronickou formou. Každý občan je povinný sčítať sa sám, 
prípadne požiadať o pomoc svojho známeho alebo príbuzného. Od 1. apríla bude možné aj 
asistované sčítanie, kde obyvateľom obce pomôžu pri sčítaní aj mobilní a stacionárni asistenti. 
Poslanci schválil starostu obce ako kontaktnú osobu pre sčítanie obyvateľov.   

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 

Starosta obce navrhol poslancom, zhotovenie troch prístreškov za budovou Obecného úradu, ktoré 
by slúžili na umiestnenie požiarneho vozidla, požiarneho vozíka, nového prívesného vozíka 
a pojazdnej predajne. Poslanci jednohlasne súhlasili s vybudovaním prístreškov.  

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 
Nakoľko bolo poslancami obce schválené zakúpenie nového motorového vozidla, vozidlo ŠKODA 
Fabia sa stáva prebytočným majetkom . Poslanci súhlasili z jeho vyradením z majetku obce.  
Starosta obce zároveň oboznámil poslancov so žiadosťou Obce Rovné, ktorá by mala záujem 
o odkúpenie služobného auta ŠKODA Fábia za zostatkovú cenu 350€. Všetky náklady spojené 
s prihlásením bude platiť kupujúci. 
Poslanci s odpredajom uvedeného vozidla jednohlasne súhlasili. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 

Starosta obce informoval poslancov, že by bolo potrebné pouvažovať nad kúpou nového prívesného 
vozíka. Vozík, ktorý obec momentálne vlastní je už v zlom technickom stave a jeho oprava by bola 
finančné náročná. Poslanci jednohlasne súhlasili s kúpou nového prívesného vozíka.  

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 

Starosta obce navrhol, že tak ako každý rok by bolo dobré do každej domácnosti rozdať otravu na 
hlodavce.  Predišlo by sa tak k nekontrolovanému premnoženiu a ohrozeniu zdravia občanov. 
Poslanci s daným návrhom súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 

Starosta obce informoval poslancov s pripravovanými projektmi, ktoré by chcel zrealizovať. V Údolí 
smrti by mala byť vybudovaná nová veža, suché WC a parkovisko, kde by stála aj pojazdná predajňa. 
V už existujúcom altánku by pod strechou bol urobený priestor, kde by mohli turisti prenocovať. 
Došlo by tak k poskytnutiu väčšieho komfortu pre turistov, ktorí navštevujú náš región. 

Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou občianskeho združenia Náš Prešov o podporu 
výstavby 2. etapy  rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat mesta Prešov a následne až k hranici 
s Poľskom.  Poslanci jednohlasne súhlasili s podporou výstavby 2. etapy rýchlostnej cesty R4. 

Hlasovanie poslancov: 



Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 
10. V diskusii vystúpil V. Sivák, ktorý poukázal na problém s odpadkami pri 2x10 bytových jednotkách. 
Poslanci navrhli, aby sa na tieto bytovky umiestnili kamery, ktoré by snímali priestor za bytovkami. 
Predišlo by sa tak znečisťovaniu týchto plôch. Poslanci sa dohodli, že urobia prieskum na mieste, ako 
by to bolo možné technicky urobiť a budú ostatných informovať na najbližšom zasadnutí.  

Starosta obce informoval poslancov, že k dnešnému dňu sú skolaudované všetky novo vybudované 
stavby a priestranstvá, ktoré boli v minulých dvoch rokoch vybudované. ide o nadstavbu MŠ, 
Komunitné centrum, verejné priestranstvá, amfiteáter, tribúna, detské ihrisko, fitnes v prírode a iné. 

Keďže sa blíži čas vyrubovania daní z nehnuteľnosti, starosta obce navrhol poslancom ako motiváciu 
pri platení daní z nehnuteľnosti dať každému, kto zaplatí celú daň vrátane poplatku za TKO do konca 
júna 2021 jeden respirátor a žreb v hodnote 0,50 €. Žreby starosta zakúpil z vlastných prostriedkov. 
Poslanci privítali tento návrh a schválili. 

Poslanec Michal Hvizd navrhol, či by nebolo dobré zakúpiť schránky do 2x10 bytových jednotiek. Na 
pošte je nová vedúca, ktorá zároveň doručuje poštu. Nakoľko má problém doručiť niektorým 
občanom týchto bytoviek poštu umiestnenie schránok by tento problém vyriešilo. Schránky by boli 
umiestnené v spoločných priestoroch bytoviek.  Poslanci súhlasili so zakúpením poštových schránok 
z fondu opráv.  

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní:7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:0 
 

11. Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Hajduk. 
 
 
12.Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Kružlovej 

 

Uznesenie č. 1/2021 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o verejnoprospešných prácach. 

                      

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2021 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o vznesení obvinenia riaditeľky ZŠ Kružlová PaedDr. Olgy Krištofovej. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2021 

A. Berie na vedomie 

 Informáciu o zostatkoch na účtoch k 31.12.2020 a informáciu o vybraných poplatkoch za rok 

2020.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2021 

B. Schvaľuje 

 Zapojenie sa do výzvy Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2021 

B. Schvaľuje 

 Zapojenie sa do výzvy Rekonštrukcia MŠ – interiér. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6./2021 

B. Schvaľuje 

 Starostu obce PhDr. Adriána Guža ako kontaktnú osobu pre sčítanie obyvateľov v roku 2021. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2021 

B. Schvaľuje 

 

Zhotovenie prístreškov pre požiarne vozidlo, požiarny vozík a pojazdnú predajňu za budovou 

Obecného úradu.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2021 

B. Schvaľuje 

 Vyradenie osobného motorového vozidla  Škoda Fabia 6Y/SEBUDX01 – VIN 

TMBJX16Y074037622 z majetku obce Kružlová. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 



Uznesenie č. 9/2021 

B. Schvaľuje 

Zakúpenie nového prívesného vozíka 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 10/2021 

B. Schvaľuje 

 Zakúpenie poštových schránok z fondu opráv pre 2x10 bytové jednotky.  

          

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

B. Schvaľuje 

 Odpredaj prebytočného majetku Škoda Fabia 6Y/SEBUDX01 – VIN TMBJX16Y074037622 pre 

Obec Rovné. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 12/2021 
 
B. Schvaľuje 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Kružlová týmto v zmysle § 9a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod vlastníctva majetku obce formou 
priameho predaja pozemku prostredníctvom kúpnej zmluvy. Predmet kúpnej zmluvy sa týka 
odplatného prevodu obecného pozemku, parcely registra ,,C“ KN: č. 170/9, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 36 m2, ktorá vznikla z parcely C KN č. 170/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 5161 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Kružlová, a to prostredníctvom geometrického 
plánu č. 35/2019 vyhotoviteľa GEODÉZIA SVIDNÍK, s.r.o., ktorý bol vyhotovený dňa 06.05.2019 
a úradne overený na Okresnom úrade Svidník, katastrálnom odbore dňa 05.10.2020 pod č. G1-



112/2019, do výlučného vlastníctva Milana Motyku, rod. Motyka, nar. 3.5.1966, bytom 090 02  
Kružlová 101, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe výstavby garáže na novovytvorenom 
pozemku. Obecné zastupiteľstvo obce Kružlová stanovilo kúpnu cenu 2 eur / m2, t.j. 72 eur. 
 Toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce 
Kružlová.  
 
 
Uznesenie č. 13/2021 
 
B. Schvaľuje 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Kružlová týmto v zmysle § 9a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod vlastníctva majetku obce formou 
priameho predaja pozemku prostredníctvom kúpnej zmluvy. Predmet kúpnej zmluvy sa týka 
odplatného prevodu obecného pozemku, parcely registra ,,C“ KN: C“ KN: č. 168/7, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 130 m2, ktorá vznikla z parcely E KN č. 949/2, a to prostredníctvom 
geometrického plánu č. 7/2021 vyhotoviteľa Jaroslav Trudič – GEO TaT, ktorý bol vyhotovený dňa 
25.01.2021 a úradne overený na Okresnom úrade Svidník, katastrálnom odbore dňa 01.04.2020 pod 
č. G1-8/2021, do výlučného vlastníctva Stanislava Grundzu, rod. Grundzu, nar. 16.2.1995, bytom 090 
02  Kružlová 100, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
  Obecné zastupiteľstvo obce Kružlová stanovilo kúpnu cenu 2 eur / m2, t.j. 260 eur. 
  Toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva 
obce Kružlová.  
 

 

Uznesenie č. 14/2021 

C. Neschvaľuje 

 Odpredaj pozemku pre Jozefa Siváka č. 107, parcela č. 41/16 o výmere 88m2. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.15/2021 

D. Ukladá 

 Spracovať list pre Jozefa Siváka č.d. 107 ohľadom neschválenia odpredaja pozemku. 

        T: 22.3.2021 

        Z: Mgr. Hajduk 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 16/2021 

D. Ukladá 

 Nainštalovať poštové schránky v spoločných priestoroch 2x10 bytových jednotkách. 

 

        T: 31.3.2021 

        Z: poslanci OZ 

Uznesenie č. 17/2021 

D. Ukladá 

 Doručiť do každej domácnosti otravu pre hlodavcov. 

        T: 31.3.2021 

        Z: poslanci OZ 

Uznesenie č. 18/2021 

E. Konštatuje 

 že pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie rýchlostnej komunikácie R4 s 

napojením na diaľnicu D1  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 19/2021 

F. Odporúča 

 pokračovať v podpore realizácie stavby rýchlostnej komunikácie R4 na území Prešovského 

samosprávneho kraja. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 



 

11. Návrh na uznesenie predniesol Slavomír Sivák. 

 

 

12.Starosta poďakoval všetkým za účasť na zastupiteľstve. 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

                    Starosta obce 

 

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

     

    

 

Overovatelia: Ing. Anton Sakalík   ................................................... 

  

           Slavomír Sivák    ................................................... 

   

 

 

 

 


