
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.4.2021 

 

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. Odpredaj nepotrebného majetku – hasičská Ávia A30, prívesný vozík 

  6. Informácie o verejnoprospešných prácach 

  7. Schválenie nového cenníka za drevo na Obecnom podniku Kružlová s.r.o 

  8. Aktualizácia obecných poplatkov – hrobové miesto 

  9. Odkúpenie pozemku pod Farskou budovou 

  10. Iné podnety poslancov 

  11 Návrh na uznesenie 

  12. 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 7. Zo 

zasadnutia OZ sa  zo zdravotných dôvodov ospravedlnil  kontrolór obce Ing. Zelizňak. 

 

2. Za zapisovateľku bola určená Bc. Mackaničová a za overovateľov zápisnice Peter Grundza a Vasiľ 

Grundza. 

 

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 predložil poslancom návrh na vyradenie prebytočného majetku obce. Ide o statú 

hasičské Aviu A30 a prívesu nákladného valníkového  zn. AGADOS, typ HANDY 13 – VIN 

TKXH131756ANS7630, ktorý je už značne opotrebovaný. O tento majetok prejavili záujem p. 

Radoslav Karala bytom Kapišová č. 90, ktorý má záujem o odkúpenie Avie a p. Ivan Vančišin bytom 

Kružlová č. 17, ktorý má záujem o odpredaj prívesného vozíka. Poslanci sa dohodli na zostatkovej 

sume za ktorú má byť tento majetok odpredaný a to 350€ za Aviu a 200€ za prívesný vozík. 

Hlasovanie poslancov: 

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

6.  Na verejno-prospešných prácach máme momentálne zamestnaných 15 uchádzačov o zamestnanie. 

Ako koordinátor bol určený Michal Hvizd ml. Ten však na vlastnú žiadosť požiadal o preradenie na 

inú prácu a od 1.5.2021 bude uchádzačov o zamestnanie viesť Róbert Timan.  



Hlasovanie poslancov: 

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

7. Starosta obce predložil poslancom návrh na nový cenník za drevo pre Obecný podnik s.r.o 

Kružlová. Cena guľatiny san a trhu zvýšila a je potrebné prispôsobiť jej aj cenu za ktorú ju Obecný 

podnik predáva. Poslanci sa dohodli, že cena za drevený materiál bude 230€. Taktiež schválili aj 

odvoz materiál pre záujemcov a to za 30€ za každú začatú hodinu.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

8. Starosta obce predložil poslancom návrh na úpravu poplatkov za hrobové miesto. V poslednom čase 

sa množia žiadosti o pochovanie na miestnom cintoríne pre zosnulých, ktorí nemali v obci trvalý 

pobyt. Bohužiaľ nie je možné, aby sme pochovávali na miestnom cintoríne cudzích občanov nakoľko 

kapacita nášho cintorína je dosť obmedzená. Po čase by došlo k situácii, že obyvatelia obce by nemali 

hrobové miesto. Poslanci sa preto dohodli, že poplatok za hrobové miesto bude vo výške 1000 €. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

9. Starosta obce predložil poslancom zámer na odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádza pod farskou 

budovou a zastavaná plocha pri farskej budove. Ide o parcely registra C č. 1150 o výmere 1054 m2 

a parcelu č. 1151 o výmere 105m2. Tieto pozemku sú majetkom Gréckokatolíckej cirkvi a budova fary 

je majetkom obce. Vzhľadom k tomu, že obce chce v blízkej budúcnosti zrekonštruovať túto budovu 

cestou projektov, navrhol aby Obec Kružlová schválila zámer na odkúpenie. Je potrebné spracovať list 

adresovaný Gréckokatolíckej cirkvi v Kapišovej, kde by obec požiadala o možnosť odkúpenia 

uvedených pozemkov.  Poslanci jednohlasne súhlasili so zámerom na odkúpenie.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

10.  Slavomír Sivák navrhol, či by nebolo možné požiadať o umiestnenie dopravnej značky, ktorá by 

obmedzila rýchlosť v blízkosti domov pri hlavnej ceste smerom na Svidničku na 40 km/h.  V týchto 

domoch žije pomerne veľa detí a tento týždeň sa tam stala dopravná nehoda. 

 

Vasiľ Sivák informoval poslancov, že by bolo potrebné ešte zakúpiť 25m rúr 200 a tým by bola 

vyriešená celá osád Hrabiny, čo sa týka úprav rigolov. Poslanci so zakúpením týchto rúr jednohlasne 

súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 

 

Pri Dome smútku sa nachádzajú betónové kocky. Poslanci sa dohodli, že je možný ich odpredaj za 

sumu 100€ a odvoz. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

 



11. Návrh na uznesenie predniesol  Marián Sivák. 

 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

B. Schvaľuje 

 Odpredaj prebytočného majetku prívesu nákladného valníkového  zn. AGADOS, typ HANDY 

13 – VIN TKXH131756ANS7630. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2021 

B. Schvaľuje 

 Vyradenie prívesu nákladného valníkového  zn. AGADOS, typ HANDY 13 – VIN 

TKXH131756ANS7630 z majetku obce Kružlová. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 



Uznesenie č. 4/2021 

B. Schvaľuje 

 Vyradenie AVIA DVS 12 A 30, SK 244AB, – VIN 177900851 z majetku obce Kružlová. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2021 

B. Schvaľuje 

 Odpredaj prebytočného majetku AVIA DVS 12 A 30, SK 244AB, – VIN 177900851  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2021 

B. Schvaľuje 

Nový cenník pre zákazníkov Obecného podniku s.r.o Kružlová pri spracovaní drevnej hmoty platný 

od 21.4.2021. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2021 

B. Schvaľuje 

Aktuálizáciu miestnych poplatkov na rok 2021 platnú od 20.4.2021 – poplatok za hrobové miesto 

1000 €. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 8/2021 

B. Schvaľuje 

Odpredaj betonových kociek za sumu 100 €. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 



 

Uznesenie č. 9/2021 

B. Schvaľuje 

 

Zámer na odkúpenie pozemku od: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, Kapišová, PSČ 090 01, SR, 

IČO: 31952178, parcely registra ,,C” katastra nehnuteľností: č. 1150, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1054 m2 a parcely registra ,,C” katastra nehnuteľností: č. 1151, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 105 m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obe parcely sa nachádzajú na LV 744. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe vysporiadania vlastníckych a užívacích práv obce.  

Toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Kružlová. 

        

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

                PhDr. Adrián Gužo 

Starosta obce 

Uznesenie č. 10/2021 

C. Ukladá 

Spracovať list pre Gréckokatolícku cirkev v Kapišovej so zámerom odkúpiť parcely č. 1150 o výmere 

1054m2 a parcely č. 1151 o výmere 105 m2. Obe parcely sú zastavané plochy.  

 

        T: do 15.5.2021 

        Z: Mgr. Hajduk 

 

 

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

      

    

 

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

  

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

  

 


