Zápisnica
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2022
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. Audit obce za rok 2020
6. Informácie a opatrenia ohľadom koronavírusu v obci
7. Spracovanie projektu Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít
k obytným domom i komunitnému centru
8. Informácie starostu obce
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 5. Poslanec
Slavomír Sivák a Vasiľ Sivák sa ospravedlnili. Zo zasadnutia sa ospravedlnil aj hlavný kontrolór obce.
2. Za zapisovateľa bola určená Bc. Iveta Mackaničová a za overovateľov zápisnice Michal Hvizd a Peter
Grundza.
3. Starosta obce predložil poslancom program rokovania zastupiteľstva. Poslanci s predloženým
programom jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 5
Za: 5
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 bol spracovaný audit obce za rok 2020. Oboznámil poslancov
s jeho výsledkom a následne bude odoslaný na spoločnú úradovňu, do VÚB a na zverejnenie. Poslanci
zobrali výsledku auditu za rok 2020 na vedomie.
6. Starosta obce informoval obce a aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu v obci. V posledných
týždňoch počet obyvateľov na toto ochorenie mierne stúpol. Všetci však majú ľahší priebeh, no
opatrenia treba naďalej dodržiavať.
7. Starosta obce informoval poslancov, že je možnosť zapojiť sa znovu do projektu Zlepšenie prístupu
marginalizovaných rómskych komunít k obytným domom i komunitnému centru. Celý tento projekt by
bol vo výške 252 tis. Eur a obec by bola povinná spolufinancovať 5%. V rámci tohto projektu, keď bude
podporený v plnej výške, by boli vybudované cesty, chodník, parkovisko i verejné osvetlenie ku KC
i k budúcej novej výstavbe domov.
Poslanci so zapojením sa do tohto projektu súhlasili.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:0

8. Starosta obce informoval poslancov, že od 1.4.2022 bude do aktivačných prác zapojených 35 ľudí.
Nie sú však v dohľadnej dobe schválené žiadne projekty cez ÚPSVaR, ktoré by sa týkali zamestnávania
občanov ani dobrovoľnícke práce. V prípade, že sa situácia zmení bude poslancov informovať.
Na základe uznesenia z 29.12.2021 sme oslovili poskytovateľov optického internetu, aby predložili
ponuky na vybudovanie optického internetu o obci. Veľký poskytovatelia však pre relatívne nízky počet
obyvateľov nemali záujem v našej obci poskytovať tieto služby. Ponuku predložila firma Elkvant p.
Vladimír Kočan Kružlová, ostatní viac menej v teoretickej forme. O tejto téme ešte bude zastupiteľstvo
rokovať na najbližšej schôdzi.

10. Návrh na uznesenie predložil Mgr. Róbert Hajudk.

Uznesenie OZ Kružlová zo dňa 30.3.2022
Uznesenie č. 1/2022
A. Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Kružlová za rok 2020.
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce
Uznesenie č. 2/2022
A. Berie na vedomie
Informáciu o stave aktivačných prác v obci.
............................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Uznesenie č. 3/2022
B. Súhlasí

-

-

s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na SO, názov
projektu: „Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít k obytným
domom i komunitnému centru“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce,
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov,
so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

..........................................
PhDr. Adrián Gužo
Starosta obce

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová

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

Overovatelia: Michal Hvizd

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

Peter Grundza

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

PhDr. Adrián Gužo
starosta obce

