
Z á p i s n i c a 

z  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2022 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu rokovania a hlasovanie o programe 

  4. Kontrola plnenia uznesenia 

  5. Zverenie majetku vodovodu do správy VVS 

  6. Odpredaj majetku do vlastníctva bytového spoločenstva 

  7. Optický internet v obci 

  8. Informácie a opatrenia ohľadom koronavírusu v obci  

  9. Schválenie účtovnej závierky Obecného podniku Kružlová s.r.o a TIC s.r.o. Kružlová 

  10. Informácie starostu obce 

  11. 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 Peter 

Grundza sa ospravedlnil. Zo zasadnutia sa ospravedlnil aj hlavný kontrolór obce.  

  

2. Za zapisovateľa bol určený Mgr. Róbert Hajduk a za overovateľov zápisnice Vasil Sivák a Ing. Anton 

Sakalík. 

 

3. Starosta obce predložil poslancom program rokovania zastupiteľstva. Poslanci s predloženým 

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 alebo sú v štádiu plnenia. 

 

5. Starosta obce informoval poslancov, že v rámci projektu Kružlová – Vodovod, Rozšírenie vodovodu 

2. etapa bola dokončená ďalšia časť vodovodu, ktorá vedie od c.d. 79 az po pílu c.d. 135 s celkovými 

nákladmi 99 769,68 €. Keďže v obci Kružlová spravuje vodovod VVS a.s. Svidník je potrebné aj túto 

trasu, skolaudovať a zveriť do správy VVS. Na základe schválenia obecným zastupiteľstvom. Poslanci 

jednohlasne súhlasili so zverením novej časti vodovou do správy VVS Svidník. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

6. Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od Spoločenstva vlastníkov bytov Kružlovčan, ktorí majú 

trvalý pobyt v 6-b-j č. 101 a majú záujem odkúpiť časť obecného pozemku par. č. 1148 a 168/1 

s rozlohou podľa dlhodobého oplotenia a na základe dlhodobého starania sa o dané pozemky. Presné 

m2 budú na základe zamerania geodetom. Tieto pozemky sa nachádzajú prevažne za bytovou jednotkou 

a teraz si na nej obyvatelia tejto bytovky pestujú zeleninu. Keďže nie je to ich vlastníctvo, chceli by 

uvedený pozemok odkúpiť. Poslanci súhlasili s odpredajom uvedeného pozemku za cenu 2€/m2 

a s uhradením aj všetkých ďalších poplatkov a to odmenu pre právnika za vyhotovenie zmluvy, 

geometrický plán a kolok potrebný na zápis do katastra nehnuteľnosti. 



Hlasovanie poslancov: 

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

 

7. Starosta obce informoval poslancov, že tak ako bolo dohodnuté na zastupiteľstve 29.12.2021 boli 

oslovení všetci poskytovatelia internetu, aby predložili ponuku na poskytovanie internetu v našej obci. 

Zo všetkých oslovených sa ozvali 4 poskytovatelia, no  definitívne stanovisko nepadlo. Poslanci sa 

dohodli, že sa k danej problematike vrátia ešte behom roka, nakoľko potrebujú vedieť zodpovedať 

niektoré nejasné otázky u určitých poskytovateľov.  

 

8. Situácia ohľadom koronavírusu je vcelku v obci dobrá. Pred veľkonočnými sviatkami došlo 

k miernemu zvýšeniu ochorení, ale všetci majú mierny priebeh. Aj napriek tomu však starosta poprosil 

poslancov, aby aj oni upozorňovali občanov obce, že je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. Vraj 

sa ďalšia vlna črtá v jeseni tohto roku, ale tie informácie, ktoré na obec chodia sú zatiaľ nejasne a 

všeobecné.  

9. Starosta obce predložil poslancom Účtovnú závierku Obecného podniku Kružlová s.r.o za rok 2021. 

Obecný podnik vykázal zisk vo výške 2 148€. Starosta obce predložil poslancom Účtovnú závierku TIC 

Kružlová s.r.o za rok 2021. TIC Kružlová vykázal zisk vo výške 590€. Poslanci tieto účtovné závierky 

jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

10. Starosta obce informoval spolu s poslancami sa dohodli, že 15.5.2022 zorganizujú Deň matiek, ktorý 

sa uskutoční v sále kultúrneho domu. Pozvané budú všetky ženy vo veku od 18 rokov. Poslanci sa 

dohodli, že ako pohostenie bude sa podávať guláš a každá prítomná žena dostane darček. S programom 

vystúpia deti Materskej a Základnej školy v Kružlovej.  

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ďalej sa poslanci dohodli, že v pondelok 2.5. bude tak ako každý rok stavanie mája. Plánuje sa 

organizovanie aj Dňa detí, ktoré by malo byť v mesiaci jún. 

Starosta obce informoval poslancov, že k dnešnému dňu sú spracované všetky rozhodnutia za daň 

z nehnuteľnosti a komunálny odpad. Tieto budú oproti podpisu doručené do každej domácnosti, ktorá 

je povinná túto daň a poplatky uhradiť.  

Starosta obce informoval poslancov, že bolo doručené oznámenie o organizovaní športového podujatia 

na území obce Kružlová a to v dňoch 24.-25.9.2022 pod názvom Rusínska 100 a Rusínska 66. Ide 

o ultratrailový beh a diaľkový pochod. Organizátorom tohto podujatia je Klub bežcov Stropkov.  

11. V diskusii vystúpili viacerí poslanci a vyslovili spokojnosť s prácou jednotlivých organizácií na 

území obce a ich vedúcimi predstaviteľmi.  

 

 

12. Návrh na uznesenie predložil Marián Sivák. 

 

 



Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 28.4.2022 

 

Uznesenie č. 1/2022 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o organizovaní športového podujatia na území obce Kružlová a to v dňoch 24.-25.9.2022 

pod názvom Rusínska 100 a Rusínska 66. 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

B. Schvaľuje 

 

a)      prerokovalo  

-bez pripomienok 

 

b)      schvaľuje 

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

99 769,68,- € 

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 7 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. 3/2022 

B. Schvaľuje 

Odpredaj časti pozemku pre  Spoločenstvo vlastníkov bytov Kružlovčan parc. č. 1148 a 168/1 

s rozlohou podľa GP. 

 

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2022 

B. Schvaľuje 

 Účtovnú závierku Obecného podniku s.r.o Kružlová a TIC Kružlová s.r.o. za rok 2021.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 



 

 

Uznesenie č. 5/2022 

B. Schvaľuje 

Organizovanie Dňa matiek dňa 15.5.2022 s podaním občerstvenia gulášu a darčeka pre každú prítomnú 

ženu vo veku od 18 rokov.  

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

                PhDr. Adrián Gužo 

                                                                                                               Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 6/2022 

C. Ukladá 

Organizačne zabezpečiť Deň matiek.  

        T: 15.5.2022 

        Z: poslanci OZ 

 

 

Zapísal: Mgr. Róbert Hajduk                  ................................... 

 

Overovatelia:  Vasil Sivák              ................................... 

 

             Ing. Anton Sakalík                                       ................................... 

 

 

 

 

         PhDr. Adrián Gužo 

         starosta obce 

 

 


