ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom
konaného dňa 30. 01. 2019 o 17:00 h.

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce
Poslanci: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Peter Pardus, Václav
Vyrostek, Anna Jurcová, Ing. Jana Petriľáková – príchod 17,03 h.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová
Hostia a verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Vystúpenia občanov
4. Zmena rokovacieho poriadku
5. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
6. Krízový štáb obce
7. Úprava finančných limitov starostu obce a podpisových vzorov v bankovom styku
8. Rôzne – žiadosti občanov
9. Diskusia
10. Zhrnutie prijatých uznesení
11. Záver
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Viktor Selep. Privítal poslancov
a verejnosť, pričom upozornil všetkých prítomných, že zasadnutie bude podľa rokovacieho
poriadku nahrávané.
Predniesol program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Jaroslava Hrebíka, Ing. Janu Petriľákovú,
Mgr. Moniku Kubisovú.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Gabrielu Compľovú, Václava Vyrosteka
Za zapisovateľa starosta obce určil Valériu Kubisovú.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová, Monika Čajková
Peter Pardus, Václav Vyrostek, Anna Jurcová, Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Mgr. Monika Kubisová
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Mgr. Monika Kubisová – dostala som žiadosť o ukončenie členstva v Komisii pre kultúru, šport
a vzdelávanie od Mgr. Michaely Kožíkovej, chcem sa opýtať, či táto žiadosť bude prejednávaná
v bode 5, alebo to vyžaduje doplniť program.
Starosta obce: - bude to prejednávané v bode 5.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e návrh programu zasadnutia OZ v znení:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
2. Kontrola uznesení OZ
3. Vystúpenia občanov
4. Zmena rokovacieho poriadku
5. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva.
6. Krízový štáb obce
7. Úprava finančných limitov starostu obce a podpisových vzorov v bankovom styku
8. Rôzne – žiadosti občanov
9. Diskusia
10. Zhrnutie prijatých uznesení
11. Záver
Starosta dal hlasovať o návrhovej komisii.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika
Kubisová, Monika Čajková, Peter Pardus, Václav Vyrostek, Anna Jurcová,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e, určenie zapisovateľky Valérie
Kubisovej.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e určenie overovateľov
zápisnice Václava Vyrosteka, Gabrielu Compľovú.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í členov návrhovej komisie v zložení: Jaroslav
Hrebík, Ing. Jana Petriľáková, Mgr. Monika Kubisová.
K bodu č. 2 – Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
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Starosta – dal hlasovať o správe o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika
Kubisová, Monika Čajková, Peter Pardus, Václav Vyrostek, Anna Jurcová,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e správu o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prednesenú starostom obce.
K bodu č. 3 - Vystúpenia občanov
Peter Marchevka
- Nájomníci, ktorí majú uzatvorené zmluvy o nájme v 16 b. j. chcú, aby v nich pri najbližšej
obnove zmluvy mali zahrnuté predkupné právo. Finančnú zábezpeku, ktorú nájomcovia
uhradili pri podpise zmluvy chcú použiť pri odkúpení bytu.
- Parkovisko pri bytovke nie je dokončené, nie sú vyznačené parkovacie čiary, parkovacie
miesta, nie je povrchová úprava.
- Sused, p. Šiška, má postihnutého chlapca, doposiaľ nemá označený priestor na parkovanie.
- Pred bytovkou pri každom daždi je veľká mláka – nedá sa tam prejsť, bolo by dobre urobiť
odtok, alebo napojiť to na kanalizáciu.
- Poprosím všetkých poslancov a starostu obce nájsť spoločnú cestu k vybudovaniu
telocvične, keďže deti cvičia na dlažbe na chodbe, či na parketách v triedach. Dopočul som
sa o tom, že v minulom roku prebiehalo rokovanie o výstavbe multifunkčného ihriska, no
doteraz nevidno nič.
Starosta - zodpoviem na niektoré body.
- Ohľadom zmluvy na 16 b. j. to momentálne neviem odpovedať. Parkovisko je potrebné
nakresliť a zamerať, keďže ide o veľkú plochu, dažďovú vodu niekam dostať.
- O mlákach pred bytovkou vieme, je potrebné to riešiť tak, aby sa nenarušil asfaltový kryt
- Telocvičňa – máme pozemok v areáli školy, taktiež máme výkresy, projekt na ministerstvo
školstva bol podaný, no dotáciu nám neschválili.
Ing. Jana Petriľáková – aký je rozpočet na telocvičňu, približne?
Starosta - cca 420 tis.€.
- Taktiež na multifunkčné ihrisko projekt je urobený, dvakrát podaný, no žiadosť o dotáciu
nebola schválená. Do vyhlásených výziev sa zapájame.
Jaroslav Hrebík – nedalo by sa telocvičňu financovať formou úveru?
Starosta – dotácia mohla byť maximálne vo výške 150 tis. €.
Ing. František Horál
Chcem poslancom vidieť do oči, lebo to, čo budem hovoriť, sa vám celkom nebude páčiť. Roky
sa poznáme, vážime sa navzájom. Prosím vás pekne, nezavádzajte vrcholovú politiku do našej
obce. V zmysle ochrany osobných údajov, neželám si nahrávanie, natáčanie, notebooky,
prosím, aby ste ich vypli. Pokiaľ zistím, že bude únik informácií, zažalujem vás za urážku na
cti, pretože ja si prečítam záznam a vyjadrím sa k nemu. Všetky záznamy sa dajú zmanipulovať
a nakoniec moje vystúpenie bude vyzerať, že vás chválim, alebo chcem potopiť starostu. Prosím
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vypnúť nahrávanie. Žiadne nahrávanie pod stolom. Dospelo to do takého štádia, že to, čo ste
minule predviedli - vážení, čo my sme analfabeti v Lomničke, že starosta si nanominuje
poslancov všade, aj v obchode? Tak začnem ináč.
Vypnuté nahrávanie?
Mgr. Monika Kubisová – pozerali ste nahrávku z Fekišoviec, a ako sa to ďalej vyvíjalo? Viete
akú to má dohru?
Ing. František Horál – presne tak, že nechcem tu Fekišovce, nie som poslanec a nerušte ma
mladá dáma, som dosť starý, aby ste ma poučovali.
Ing. Jana Petriľáková – pán inžinier Horál, ja poviem len jednu vec, za posledné 4 roky písania
zápisníc, raz som bola overovateľ, pán starosta si dával vždy overovateľov, ktorí podľa mňa
zápisnicu nekontrolujú. Dávala som vyjadrenie na obecný úrad, ani jedno nebolo zverejnené.
Hovoríte o tom, že sa zavádza vrcholová politika.
Ing. František Horál – neprerušujte ma pani, ja Vás v podstate nepoznám. Kedy ste boli
naposledy na našej ulici, vtedy keď ste boli v škole, rozprávali ste sa s občanmi?
Čo ste robili, keď sme l0 rokov mali rozbité cesty, so susedmi sme sypali piesok a vy napíšete
do správy , že sa vám v zatáčke šmýka? Tak sa naučte jazdiť! Čo si myslíte!
Ing. Jána Petriľáková – pán Horál, ja si vyprosím, aby ste sa správali ku mne takto. Ja som sa
správala k vám slušne.
Ing. František Horál – ešte som nedopovedal. Nikdy som nečítal zápisnice, lebo som dôveroval,
že ľudia, ktorí tu robia, sa aspoň na 70 percent držia skutočnosti. Ale teraz ma upozornili
občania, nezastupujem seba, uvedomte si, že je tu 1100 voličov. Vy ste dostali hlasy 1/5 z nich.
Ste poslanci pre celú obec, čakáme také výsledky, aby sa nám zľahčil život, nie len dôchodcom,
ale aj mladým. Nečítal som zápisnice, ale oslovil má sused. Keď som prvýkrát prečítal
zápisnicu, najprv som sa usmial, keď som ju prečítal druhýkrát, som si uvedomil, že to nie je
také jednoduché. Keď som ju prečítal tretíkrát, tak som si uvedomil, že to sa v histórii našej
obce ešte nestalo. Nestalo sa v celom okrese, čo pod vedením pani poslankyne Petriľákovej sa
urobilo. Vrátim sa k voľbám, prosím Vás pekne pani poslankyňa, keby ste do svojej komisie
dovolila ešte brata a sestru a manžela Šutorovej, tak je to súkromný podnik a nie komisia.
Nehnevajte sa na mňa, ale vážení aj všetci tu, Peter – vážim si každého z vás, uvažujte zdravým
rozumom, nenechajte sa zmanipulovať. Nie, že to je na hranici zákona, lebo každý právnik
hovorí inak, ale teraz vám to poviem po lopate, to je podraz pre občanov Hniezdneho. Ste ich
znegovali na úrovni analfabetov, ktorí nevedia čítať, ani písať, že ste si tam zvolili rodinných
príslušníkov. Nehnevajte sa, ja proti otcovi nemám nič, nech pracuje v inej komisii, veď to je
stret záujmov.
Ing. Jana Petriľáková – a keď Gabika Compľová mala minulé volebné obdobie dcéru, to je
všetko v poriadku? Toto Vám nevadilo, zrazu vám vadím ja.
Ing. František Horál - tie zápisnice z minulosti som nečítal.
Ing. Jana Petriľáková – trebalo sa skôr zaujímať.
Ing. František Horál – Ja som si veci overoval. Ja som volal starostovi do Vyšných Ružbách.
Je to pravda, že je ekonómka a som sa divil, že sa dá na takú podradnú prácu. Vy sa môžete
radiť s kým chcete, s odborníkmi na celom Slovensku, ale nie v našich komisiách. Ste tým
urazila občanov, ktorí sú tu historicky dlhodobo, ktorých to škrie, ktorí sa s tým nestotožňujú.
To isté platí aj pre mladú poslankyňu. Nádejal som sa, že mládež tým, že dala taký leták, že tá
mládež skutočne prispeje, no ale to mi pripadalo ako mariáš. Tak, zvolila som Kožíkovú,
Baumeisterovú, Marchevku a teraz môjho kolegu. Prosím vás pekne, nehnevajte sa, majú dosť
priestoru vo svojich bydliskách. Preto vás poslanci žiadam, aby ste sa zamysleli, odvolali ich
alebo nesúhlasili s tými členmi komisie. Pán Petriľák kľudne, keď chce pracovať, tak si to
vážim, ale v inej komisií nie pod dcérou. A ja sa pýtam, s kým ste hovorili, že ich dáte do
komisií. Ja vám tu poviem mená, s ktorými som ja hovoril: bývalý poslanec Jožko Kuzár, ,
Vlado Tomko, Paľko Šimkovič, Ondrej Lešňák pre šport, Jano Havaš pre deti, Janko Selep.
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Oslovili ste niekoho, kto chce pracovať v tejto komisii? Ďalšia vec do zápisnice, navrhujem,
aby komisia dôležitá pre financie bola 5-členná, aby sa tam objavili ľudia, ktorí majú iný názor
ako pani Petriľáková, pretože len diskusiou rôznych názorov vznikne dobrý výsledok. Tak vás
o to prosím, aby sme neboli tá dedina, ktorú spomínala mladá poslankyňa. Lebo nie je problém
to rozdúchať. Ešte také základné heslo: Čo je cisárovo – cisárovi, čo je Božie to je Bohu. Takže
vás prosím, nerozdeľujte ľudí, aj na tejto báze. Pred dvadsiatimi rokmi sme zažili 1. rozdelenie,
počas pobytu Turlíka a Slotku sa to upokojilo, dúfam, že budeme žiť ozaj ako kresťania, že
vypočujem si názor aj toho svojho protivníka a dokončil by som, tým poslancom, ktorí sú už
starí, tí chodia, ale tým mladým, aj vám pani Petriľáková, príďte medzi dôchodcov. Keď sme
na brigáde na cintoríne, príďte medzi nás. Uvítame vás aj na ďalšie akcie. Ja som starý, ale celé
roky sa aktivizujem v Hniezdnom aj za šport, pomáham hasičom, dobrovoľne robím rozlúčky
zosnulých rodákov, ktorých si vážim, lebo som behal po ulici s nimi a iné veci. Prosím vás
pekne, troška sa len spamätajte, to nie je na rozbroj. Kto robí, robí aj chyby, určite aj starosta
by mohol robiť lepšie, takže o to ide, nájsť konsenzus, aby obec prosperovala. Obec je známa
vstupom do Nestville parku, píše sa v dobrom zmysle, že máme 1. slovenskú whisky aj v Česku,
Poľsku, tak využime tento moment aj my a pripojme sa, nehovorím že sa podriaďme
Guregovcom, to vôbec nie, ale tak, aby tá obec prosperovala. Samozrejme, že sa aj pohádame,
to je úplne prirodzené, ale nerobme hon na čarodejnice. Ja teraz sa nezastávam ani Viktora, ani
nikoho. Prvýkrát je len prvýkrát, ale prečo by sme mali byť Hniezdne my takou raritou,
porozprávajte sa s občanmi starými, ktorí vyjdú z kostola, oni sa sami divia, ja nechcem na
nikoho ukazovať, je to rozhodnutie vaše, ale to sa musí troška uvážiť však v dobrom slova
zmysle. Nie si rozdeliť ľudí. Ja viem, že je ťažko nájsť človeka, ktorý by robil dobrovoľne aj
v komisiách, ale myslím, že sa nájdu ľudia tak, aby boli všetci spokojní. To je moja prosba
a zároveň požiadavka. Aby si niektorí z poslancov osvojil, prípadne navrhol rozšírenie komisie
a voľbu takých členov, ktorí by zodpovedali aj inému názorovému spektru, a aby tá komisia
mohla byť platným a podporným členom vás, aj starostu obce. Ďakujem.
Mgr. Monika Kubisová – nedá mi nezareagovať, vidím, že zápisnica splnila svoj účel, tým čo
tam bolo napísané: „a kolegu Maroša Matoľáka“, ja som povedala kolegu z oddelenia kultúry,
športu a vzdelávania. Má niekoľkoročnú prax, preto som si ho dala. Vie byť len nápomocný.
Nič viac.
Ing. František Horál – neviem, ktorý to je, platí tu dane? Odkiaľ je?
Mgr. Monika Kubisová - z Ľubovne.
Ing. František Horál – no vidíte takých ľudí je tu viac, ktorí majú prax.
Ing. Jana Petriľáková – chcem reagovať na Ing. Horála. V minulom volebnom období bola
predsedníčkou sociálnej komisie Gabika Compľová, a členkou jej dcéra Ing. Tatiana
Kiszelyová, prečo sa robí teraz z toho také haló.
Gabriela Compľová – bola z Hniezdneho
Ing. Jana Petriľáková - a druhá vec, opýtajte sa terajšej predsedníčky, či som sa za ňou
minimálne päťkrát nezastavila ohľadom dôchodcov, a či môžem byť nápomocná v niečom
Ing František Horál – ja to vítam, neviem o tom, budeme mať výročnú schôdzu, ja sa opýtam.
Môžeme sa angažovať aj v iných veciach, chceme robiť aj za vášho súhlasu l0. ročník
stolnotenisového zápasu amatérov, okresné športové hry dôchodcov. Príde tu asi 150
závodníkov. Poprosím vás o spoluprácu a korektnosť. Mňa to mrzí, že niektoré veci sa dostanú
sprostredkovane, a sprostredkované nikdy nie sú celé. To je chyba, možno sme sa mali stretnúť
a osobne porozprávať, vysvetliť niektoré veci.
Ing. Jana Petriľáková – vec, ktorá mne vadí, ak sa mýlim, sa ospravedlňujem, no myslím si, že
vždy pred zastupiteľstvom sa starosta stretol s vybranými poslancami, informoval ich, lebo
niektoré veci sa len schvaľovali bez toho, aby boli riadne povedané. Od Aničky Jurcovej viem,
že keď mali predtým dôchodcovia schôdze, chodili aj poslanci. Posledné 4 roky to tak nebolo.
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Povedali ste, že oheň sa rozdúchaval pred 20 rokmi a rozdúchava sa aj dnes. Ja si pamätám na
kauzu s terajším p. farárom, v súvislosti s prerábkou kúrenia v kostole. Ja sa s vami rada
stretnem, rozdiskutujeme si, ale nie, že som obviňovaná a sú mi podsúvané veci, ktoré tak nie
sú.
Ing. František Horál – ja som pána farára nespomínal.
Jaroslav Hrebík – komisie sú poradný orgán, volili sme si predsedu komisií, je na predsedovi,
ktorých ľudí si tam vyberie, s ktorými dokáže robiť.
Anna Jurcová – máme pani kontrolórku, ktorá tiež nie je z Hniezdneho a snaží sa pre obec niečo
urobiť. Je veľmi šikovná.
Gabriela Compľová – ja sa vrátim k tomu, čo Janka povedala. Bola som prvýkrát predsedníčkou
sociálnej komisie, zobrala som si do komisie dcéru preto, lebo tú sociálnu prácu robila
v Hniezdnom. Aby som vedela o čo tam ide, a čo tá komisia má robiť.
Ing. Jana Petriľáková – za Tatianu som hlasovala, lebo som si myslela, že je to človek, ktorý
robí v sociálnej oblasti.
Starosta – poďakoval za vystúpenie p. Horálovi.
Kontrolórka – pani Šutorová môže byť šikovná, nepoznám ju, ale myslím si, že môže dôjsť
k úniku informácií a know how. Naša pani ekonómka je veľmi šikovná, svoju prácu vykonáva
precízne.
Ing. Jana Petriľáková – informácie, s ktorými bude pracovať sú zverejňované.
Stanislav Lešniak – šatne na ihrisku sú v zlom stave, záchody sú nefunkčné. Budovu je
potrebné zrekonštruovať. Býva tam súťaž požiarnikov – záchody nefunkčné.
Starosta – poďakoval za vystúpenie Stanislavovi Lešniakovi a ukončil bod vystúpenia občanov.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e vystúpenie Petra Marchevku,
Ing. Františka Horála,. Stanislava Lešniaka.
K bodu č. 4 - Zmena rokovacieho poriadku
Starosta – nedostali sme materiály k tomuto bodu, preto prosím p. Čajkovú o informovanie.
Monika Čajková – prenechávam slovo Petriľákovej.
Ing. Jana Petriľáková – na 1. riadnom zasadnutí sme menili rokovací poriadok, no unikli nám
tam dve veci: v čl. 4 bod 4 navrhujem zmenu: „Obecné zastupiteľstvo zasadá, podľa potreby,
najmenej však raz za 2 mesiace.“
Druhá zmena v článku 8 doplniť bod 4: Povinnou súčasťou zasadnutia OZ sú body: Vystúpenia
občanov, a Diskusia.“
Tretia zmena je v článku 7 bod 2 –„Po začatí zasadnutia OZ, predsedajúci oznámi počet
prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej účasti na
zasadnutí.“ Tým sa bod skonči, a doplníme bod 11, ktorý bude znieť „predsedajúci určí
zapisovateľa zápisnice a dá hlasovať o overovateľoch zápisnice.“
Anna Krompaščíková – o overovateľoch sa nehlasuje. Nie je dôvod na hlasovanie, keď sa
určuje.
Ing. Jana Petriľáková – ide konkrétne o to, že zápisnice doteraz boli písané, ako boli a myslím
si, že overovatelia ich nečítali. Spomínaný bod 2 nemeňme, no vyjadrenia občanov a poslancov
k zápisnici sa musia zverejniť. Moje dve vyjadrenia neboli zverejnené.
Starosta – požiadal o písomné predloženie presného znenia zmien, pričom upozornil na
komplikáciu pri zasadaní v letných mesiacoch.
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Pristúpime k hlasovaniu za zmeny v rokovacom poriadku - jednotlivo
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika
Kubisová, Monika Čajková, Peter Pardus, Václav Vyrostek, Anna Jurcová,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e zmenu bodu 4 v čl. 4 rokovacieho
poriadku OZ v Hniezdnom v znení: OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 2 mesiace,
s výnimkou letných mesiacov.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika
Kubisová, Monika Čajková, Peter Pardus, Václav Vyrostek, Anna Jurcová,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e, doplnenie článku 8 rokovacieho poriadku
v Hniezdnom o bod 4 v znení: povinnou súčasťou zasadnutia OZ sú body: Vystúpenie občanov,
Diskusia.
K bodu č. 5 – Voľby členov komisií obecného zastupiteľstva
Starosta – bola nám doručená žiadosť o ukončenie členstva v Komisii pre kultúru, šport
a vzdelávanie od Mgr. Michaely Kožíkovej – žiadosť prečítal a
dal hlasovať o odvolaní členky Mgr. Michaely Kožíkovej v komisii pre kultúru, šport a
vzdelávanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika
Kubisová, Monika Čajková, Peter Pardus, Václav Vyrostek, Anna Jurcová,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d v o l á v a členku Komisie pre kultúru, šport
a vzdelávanie Mgr. Michaelu Kožíkovú, na základe jej žiadosti zo dňa: 25.1.2019.
Ing. Jana Petriľáková - navrhla za členku do Komisie pre financie, výstavbu a lesné
hospodárstvo opätovne p. Vieru Šútorovú, keďže 29.12.2018 bolo pozastavené uznesenie č.
17, ktorým bola zvolená.
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Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu členky Komisie pre financie, výstavbu a lesné
hospodárstvo:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Jaroslav Hrebík
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Václav Vyrostek
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í p. Vieru Šútorovú za členku Komisie pre financie,
výstavbu a lesné hospodárstvo.
Peter Pardus – navrhol za člena do Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
opätovne p. Petra Olekšáka, keďže 29.12.2018 bolo pozastavené uznesenie č. 24, ktorým bol
zvolený.
Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu členov do Komisie pre dopravu, verejný poriadok
a životné prostredie.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Jaroslav
Hrebík, Ing. Jana Petriľáková,
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Václav Vyrostek
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í p. Petra Olekšáka za člena Komisie pre dopravu,
verejný poriadok a životné prostredie .
Mgr. Monika Kubisová - navrhla za členov do Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
p. Martina Juráka st. a opätovne p. Maroša Matoľáka, keďže 29.12.2018 bolo pozastavené
uznesenie č. 22, ktorým bol zvolený.
Starosta pristúpil k schvaľovaniu členov Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
jednotlivo :
p. Martin Jurák
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Gabriela Compľová, Monika Čajková, Jaroslav Hrebík, Anna Jurcová,
Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Mgr. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í p. Matina Juráka st. za člena Komisie pre kultúru,
šport a vzdelávanie.
p. Maroš Matoľák
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Jaroslav Hrebík, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová,
Peter Pardus, Ing. Jana Petriľáková,
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Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Václav Vyrostek
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
kultúru, šport a vzdelávanie.

volí

p. Maroša Matoľáka, za člena Komisie pre

Peter Pardus – navrhol za člena do Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
p. Václava Vyrosteka.
Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu člena do Komisie pre dopravu, verejný poriadok
a životné prostredie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus,
Ing. Jana Petriľáková, Jaroslav Hrebík , Gabriela Compľová, Mgr. Mária
Krajgerová
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Václav Vyrostek
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í Václava Vyrosteka za člena Komisie pre dopravu,
verejný poriadok a životné prostredie
K bodu č. 6 – Krízový štáb obce
Starosta – nedostali sme materiály k tomuto bodu, preto prosím o vyjadrenie.
Monika Čajková- vieme, že v čase zimnej kalamity zasadal krízový štáb obce. Radi by sme
vedeli, kto tvorí tento štáb a ako funguje jeho práca.
Starosta – krízový štáb tvoria: starosta obce ako predseda, Ján Compeľ ako tajomník, Ing.
František Fedorek, Ing. Milan Pardus, Ing. Pavol Šimkovič a podľa potreby veliteľ DHZ Mgr.
Ľubomír Kriššák.
Krízový štáb zasadá podľa potreby.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e informáciu o členoch
krízového štábu v zložení: starosta obce ako predseda, Ján Compeľ ako tajomník,
Ing. František Fedorek, Ing. Milan Pardus, Ing. Pavol Šimkovič a podľa potreby veliteľ DHZ
Mgr. Ľubomír Kriššák.
K bodu č. 7 - Úprava finančných limitov starostu obce a podpisových vzorov v bankovom styku
Starosta – nedostali sme materiály k tomuto bodu, preto prosím o vyjadrenie.
Monika Čajková – pri voľbách do samosprávy obce došlo k zmene poslancov, preto je potrebné
zmeniť podpisové vzory v bankovom styku.
Starosta – prevody sa robia cez internet banking, podpisové vzory majú Mgr. Jozef Kuzár, Mgr.
Mária Krajgerová a starosta obce.
Monika Čajková – navrhujeme zámenu namiesto Mgr. Jozefa Kuzára - Ing. Janu Petriľákovú.
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Starosta dal hlasovať za zmenu podpisového vzoru
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav
Vyrostek, Jaroslav Hrebík, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Ing. Jana Petriľáková
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e zmenu na podpisových vzoroch
v bankovom styku namiesto Mgr. Jozefa Kuzára , Ing. Janu Petriľákovú.
Starosta – máte ešte niečo k tomuto bodu?
Ing. Jana Petriľáková – chceme byť informovaní o tom, čo sa v obci deje. Tri mesiace vopred
oboznámiť OZ, aké akcie sa pripravujú. Akcie nad 2 tis. € by mali prejsť cez zastupiteľstvo,
samozrejme s výnimkou platby za plyn, energie.
Anna Krompaščíková – aké akcie máte na mysli?
Starosta – základné akcie, ako oprava chodníkov, šatne a podobne sú zahrnuté v rozpočte.
V prípade, že nastanú nové skutočnosti, to chápem.
Ing. Jana Petriľáková – v novembri 2018 bola faktúra od JUNO DS za pokladku asfaltu – na
ktorých miestach?
Starosta – v „Pastyrni“ – pri Horákovi, pri Drabinských, oprava výtlkov v obci. Informáciu
o tom, čo plánujeme robiť dostanete vždy 3 mesiace dopredu.
Peter Pardus – chystá sa prerábka čističky. My, čo sme tu noví nevieme, aký je rozpočet, termín
prerábky. Ja by som to chcel vidieť. Taktiež ohľadom cyklotrasy – aké práce sa plánujú?
Chceme byť oboznámení na najbližšom zastupiteľstve.
Starosta – rozpočet na technológiu už je, to sme dali do rozpočtu.
Ing. Jana Petriľáková – na čo sa využíva reprezentačný fond? Aký je limit, o ktorom rozhoduje
starosta a o ktorom rozhodujú poslanci?
Starosta – neviem, treba nájsť, ako to bolo zadefinované . Pokrývajú sa ním menšie výdavky
– sú to bločky s malou finančnou hodnotou.
Ing. Jana Petriľáková – musí byť interná smernica, ktorá hovorí o disponovaní s ním.
Starosta – áno, disponuje ním starosta.
Anna Krompaščíková – máme smernicu na použitie reprezentačného fondu.
Ing. Jana Petriľáková – chcem nahliadnuť do smernice a navrhujem, aby OcÚ na najbližšie
zasadnutie OZ pripravil sumár limitov, o ktorých rozhoduje starosta a o ktorých OZ.
Pán starosta, mali by sme o tom hlasovať, nakoľko som už raz túto informáciu žiadala
a nedostala som ju.
Starosta – Dobre, pripravíme vám to.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
p o v e r u j e starostu obce zabezpečiť prehľad
finančných limitov v kompetencií starostu obce na nasledujúce zasadnutie OZ.
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K bodu č. 8 - Rôzne – žiadosti občanov
Starosta – Máme tu žiadosti o finančnú dotáciu od:
RKC, farnosť Hniezdne sumárne vo výške 6 000,- €, prípadne vo výške, ktorá je možná
DHZ Hniezdne na financovanie akcii v sume 1300,- €- žiadosť nebola doplnená podľa výzvy
Jednota dôchodcov na Slovensku – ZO Hniezdne- žiadosť nebola doplnená podľa výzvy
Tomáš Hrebík – doplnenie žiadosti
Peter Marchevka – doplnenie žiadosti
DHZ – Hniezdne na zakúpenie novej motorovej striekačky – 7 600,- €
Prejednávanie žiadosti DHZ – Hniezdne o zakúpenie novej motorovej striekačky.
Starosta – prečítal prítomným žiadosť DHZ
Mgr. Ľubomír Kriššák , veliteľ DHZ Hniezdne – Žiadosť sme napísali, ako vyústenie
niekoľkoročných diskusií na túto tému, 10 – l5 rokov máme minimálny prírastok, nemáme
mládež. Žiadame o zakúpenie striekačky, lebo sa ukazuje mládežnícky potenciál, môže ísť
dokonca o generačnú výmenu. Je dôležitá fyzická a športová príprava. V minulosti naše
mužstvá dosahovali úspechy, cestovali sme po Slovensku aj zahraničí, žila tým celá obec.
Chceme sa samozrejme podieľať - štvrtinu nákladov by sme dokázali zafinancovať. Urobili by
sme zbierku, brigády, oslovili podnikateľov, niečo by sme prispeli aj my.
Každoročne požadujeme o dotáciu, no nikdy sme ju nedostali, pričom DHZ v menších obciach
sú bežne podporované. Naša obec hradí len to, čo jej vyplýva zo zákona - náklady na objekt,
na PHM, mazivá. Peniaze si aj zarobíme, ale to minieme na výzbroj a vystroj, zakúpili sme
nové dresy. Robíme to pre reprezentáciu obce, preto žiadame o podporu. Dotácia z MV je čiste
na zásahové veci. Za tie roky, ktoré sme nepožadovali o žiadne prostriedky si zaslúžime aj
väčšiu čiastku a podporu. Preto žiadam OZ, aby nás podporilo v tejto oblasti.
Starosta – obec na výstroj a na výzbroj dala finančné prostriedky nad dotáciu. Dostávate aj na
poistenie.
Kontrolórka obce – pán starosta, chcem sa opýtať, či Hniezdne nežiadalo o dotáciu z MV, lebo
okolité obce dostali z ministerstva po 10 až 20 tis. €.
Jaroslav Hrebík – technika sa nakupuje z MV a po 5 rokoch prechádza na obec – autá. Máme
žiadosť na IVECO, toho roku by sme ho mali dostať.
Peter Pardus- všetci žiadali o dotáciu, mali čo opravovať a my sme nemali čo opraviť?
Jaroslav Hrebík – striekačka je majetok obce nie DHZ. My sme zaradení do kategórie B, ktorá
má nižšiu dotáciu ako kategória A.
Monika Čajková – pri podávaní žiadosti ich treba upozorniť na nedostatky, pomôcť im s ich
odstránením. Obec aj pracovníci úradu sú tu pre ľudí a nie naopak.
Jaroslav Hrebík – čo bude robiť obec, ak tí ľudia čo tam sú odídu, ako zabezpečí činnosť
DHZO? DHZ a DHZO sú vlastne jedni a tí istí ľudia.
Ing. Jana Petriľáková – pani kontrolórka, vie obec zakúpiť striekačku?
Kontrolórka – ja o tom rozhodnúť nemôžem, záleží na tom, či sú finančné zdroje. Zákon to
dovoľuje. Je to pre obec.
Anna Krompaščíková – DHZ je samostatný právny subjekt, môže požiadať o dotáciu, dotácia
môže byť, ale nemusí byť schválená obcou. Majetok nie je vlastníctvom obce, je to spoločenská
organizácia. DHZO je obec povinná zriadiť zo zákona – je to zásahová jednotka, je financovaná
z dotácie obce.
Ing. Jana Petriľáková – je možné, aby DHZ disponoval striekačkou, dá sa používať na športovú
činnosť?
Anna Krompaščíková – áno, ale so súhlasom štatutára, ale v rozpočte prostriedky nie sú.
Ing. Jana Petriľáková – navrhujem, dať žiadosť o zakúpenie formou poslaneckého návrhu.
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Anna Krompaščíková – keď to pôjde cez DHZO áno, ale musia byť na to v rozpočte
prostriedky.
Jaroslav Hrebík – dávam poslanecký návrh zakúpiť striekačku pre DHZO v sume 7600,- €.
Gabriela Compľová – máme na to peniaze?
Anna Krompaščíková – nie.
Ing. Jana Petriľáková - presúvali sme z miezd na položku 642, tak z nej by sa presunulo
rozpočtovým opatrením na inú položku.
Peter Pardus – treba urobiť prieskum trhu, dajme im predbežný súhlas na výberové konanie.
Anna Krompaščíková - odporúčam cez výberové konanie, nech predložia technické parametre,
žiadosť neschváliť, pretože nespĺňa náležitosti.
Starosta dal hlasovať za neschválenie žiadosti DHZ o zakúpenie striekačky:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav
Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom n e s ch v a ľ u j e žiadosť DHZ v Hniezdnom o dotáciu
vo výške 7600,- €, z dôvodu nesúladu žiadosti so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Jaroslav Hrebík – dávam poslanecký návrh na prieskum trhu a výberové konanie.
Starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu Jaroslava Hrebíka
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav
Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e, poslanecký návrh p. Jaroslava Hrebíka,
na začatie výberového konania na nákup hasičskej striekačky.
Starosta - pred rozhodovaním o ďalších žiadostiach poprosím p. Krompaščíkovú, aby predložila
požiadavky, ktoré v priebehu roka obci vzniknú ako finančné nároky.
Anna Krompaščíková – pred rozhodovaním o žiadostiach navrhujeme upraviť rozpočet, a to na
položkách radu 700 o sumu 3 980,-€ a to tak, že pri tvorbe rozpočtu nebola zohľadnená DPH
v dôsledku prenosu daňovej povinnosti na obec na akcii ČOV - rozšírenie kapacity čerpadla.
Ďalšou položkou, ktorú v rozpočte budeme musieť navýšiť je v dôsledku požiadavky občanov,
zvýšená zimná údržba na miestnych komunikáciách, a to vo výške 1 900,-€. Zvýšia sa tiež
náklady na komunálny odpad, a to tak, že osobitný poplatok sa od 1.1.2019 zvyšuje
novelizáciou zákona o odpadoch, v dôsledku poskytovania úľav a toho, že poplatky za TKO
nie sú prijaté v plnej výške ako sú rozpočtované, navrhujeme upraviť tento rozpočet o sumu
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4 000,-€. A v súlade s prijatím zákona č. 18/2018 požadujeme upraviť rozpočet o rozšírenie IS
o modul Správne poplatky a GDPR vo výške 1 975,- €. Uvedené navrhujeme presunúť
z rozpočtovej položky 642 (transfery mimo VS).
Ing. Jana Petriľáková – chcem sa opýtať, to ste vtedy nevedeli? Keby sme nepresúvali z miezd
a odvodov, na tú položku 642, ako by sa to riešilo? Dávam poslanecký návrh, aby sa táto vec
prehodnotila, pretože si myslím, že to nebude až také horúce, ako to je prednesené a navrhujem,
aby sa na to najprv našli zdroje.
Anna Krompaščíková – ja už nevidím žiadne iné zdroje, jedine, že ich nájdete vy.
Ing. Jana Petriľáková – s tým rátam.
Anna Krompaščíková – navrhujem odložiť aj prerokovanie týchto žiadosti, kým sa nenájdu
finančné prostriedky na tieto záležitosti.
Ing. Jana Petriľáková – pani Krompaščíková, rozpočet sa schvaľoval 20.12.2018, tieto
informácie ste už museli mať, myslím si, že je to len reakcia na presun prostriedkov z miezd na
položku 642. Opäť hovorím, tieto položky sú podľa mňa v rozpočte vykryté, len ich musíme
nájsť.
Mgr. Mária Krajgerová – chcem upozorniť na neočakávané zvýšené náklady v rámci zimnej
údržby a tiež úľavy na TKO.
Starosta – poplatok za uloženie odpadu je čiastka, s ktorou sme nerátali, o ktorej sme nevedeli,
lebo až v priebehu januára nás EKOS upozornil, že poplatky pôjdu hore v každej obci, lebo
novelizácia nastala od 1. januára 2019. Ani EKOS ešte presne nevie koľko, ale asi to pôjde až
o 100%.
Ing. Jana Petriľáková – beriem na vedomie. No keď sme sa 20.12.2018 bavili o zimnej údržbe,
pán Compeľ povedal, že peniaze nie sú, no na otázky Petra Pardusa, pani Krompačšíková
odpovedala, že boli rozpočtované. Chápem, napadlo viac snehu, no väčšina chodníkov nebola
udržiavaná, preto ma zaujíma, aká suma bola rozpočtovaná na zimnú údržbu?
Anna Krompaščíková – okolo 5 000,- €.
Ing. Jana Petriľáková – zatiaľ bolo spotrebovaných koľko?
Peter Pardus – ja som si to pozeral, na rok 2018 bolo na údržbu rozpočtované 23 870,skutočnosť k 31.12. bola 38 166,- €. a keď som sa pýtal, ako sme navýšili, tak bolo to na 24 800,€. O 1 000,- € sme navýšili, pričom sme od mája vedeli, že budeme mať povinnosť čistiť aj
chodníky. A ty /Krompaščíková/ si mi povedala, že je to v rozpočte. Koľkokrát bolo hlásené
v rozhlase, požiadanie ľudí o spoluprácu, čo pani Petriľáková navrhovala?
Anna Krompaščíková – máme zabezpečenú zimnú údržbu.
Peter Pardus – máme 2,5 km v Hniezdnom chodníkov. Koľko z toho bolo odprataných? Ani
meter, okrem obecného úradu a okolo autobusovej zastávky.
Ján Compeľ – ku škole - cez most, ku kultúre, „Rajik“
Peter Pardus – ešte sa chcem spýtať, „Driľanec“ chcete kedy odpratať? Tam ľudia nežijú?
11.1.2019, sme mali krízový štáb, na ktorom sme hovorili čo nás trápi. Niektoré časti sa vyčistili
a Driľanec? Teraz tam je zo snehu betón, ľudia tam skáču po tých vrchoch. Hovorili sme, že od
p. Ondreja Hrebika po p. Jozefa Mituru by bolo dobre to vyčistiť, odtlačiť ďalej, no ostalo to
tak, teraz je to ako zabetónované.
Starosta- bol som hneď v sobotu na dispečingu na správe ciest, odovzdal som písomnú
požiadavku, mali to riešiť.
Peter Pardus- tvárime sa, akoby tu nežili naši ľudia, správa ciest má cestu odpratanú, o toto sa
starať nebude. Mal tam ísť nakladač, za dve hodiny by to bolo odpratané, teraz s tým nepohne
nikto.
Ing. Jana Petriľáková – všimla som si, že je faktúra za odhŕňanie pri chate v Jakubanoch za cca
160,-€. Tam vieme dať peniaze, no tu v rámci obce tie peniaze nedáme. Aj to je meter. Čo sa
týka opatrenia, čo predniesla p. Krompaščíková, navrhujem na najbližšie zasadnutie pripraviť
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možnosti, kde sa v rozpočte dajú nájsť fin. prostriedky a teraz postupovať k tým žiadostiam,
ktoré prišli.
Anna Krompaščíková – ale veď my sme návrh dali, z položky 642.
Ing. Jana Petriľáková – ja netvrdím, že teraz ideme vyčerpať celú položku 642, no ako náhle
z nej peniaze presunieme, budú vyčerpané raz-dva. Poďme hľadať.
Anna Krompaščíková – ale ony boli na mzdách a odvodoch, zabudnime, že sú teraz na 642,
budeme ich teda brať, akoby z miezd a odvodov.
Ing. Jana Petriľáková – nie, neupravujeme ich z miezd a odvodov. Tiež chcem vidieť, koľko sú
základné tarifné platy, odmeny. Pani Kindjová to dala p. starostovi, no my sme sa k tomu
nedostali. Sú obce, ktoré majú zverejnený základný plat, odmeny, osobné príplatky zahrnuté
v položke mzdy.
Starosta – odmeny nie sú rozpočtované, ja som vám vysvetľoval z čoho sa skladá plat.
Kontrolórka – mzdy zamestnancov sa nemôžu zverejňovať, iba mzdy vedúcich a verejných
funkcionárov.
Monika Čajková – ak by položka 642 nemala toľko prostriedkov, z čoho by sa to platilo?
Anna Krompaščíková – tak by sme to hľadali inde, kde by sa to dalo.
Monika Čajková – tak hľadajme inde, okrem položky 642.
Anna Krompaščíková – to sa na začiatku roka nedá.
Peter Pardus – keby sme starostovi odsúhlasili plat tak, ako mu bolo navrhnuté, tak by sme
museli hľadať.
Anna Krompaščíková – ale tie peniaze budú chýbať v mzdovom rozpočte.
Ing. Jana Petriľáková – pýtala som sa p. Kindjovej, či štyridsaťpercentné navýšenie platu bolo
v položke mzdy a odvody zahrnuté, bolo mi povedané, že áno, tak sme to presunuli.
Anna Krompaščíková – rozpočet nerátal s tým, že budeme zamestnávať ľudí z UPSVaR.
Starosta – ukončíme diskusiu k rozpočtovému opatreniu. My sme vás informovali o možných
zvýšených nákladoch, s ktorými sme v rozpočte nerátali, pristúpme teda k žiadostiam o dotácie.
Ing. Jana Petriľáková – podávam poslanecký návrh, rozpočtové opatrenie prednesené p.
Krompaščíkovou odložiť na nasledujúce zasadnutie OZ
Starosta- dal hlasovať o návrhu poslankyne Petriľákovej.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav
Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík,
Ing. Jana Petriľáková
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d k l a d á rozpočtové opatrenie podľa návrhu
predloženého p. Krompaščíkovou na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta – informoval OZ o tom, že žiadosti o dotáciu pre fyzické osoby nie sú v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách, nemôžeme poskytnúť dotáciu FO, dotáciu možno
poskytnúť FO- podnikateľovi a spoločenským organizáciám.
Anna Jurcová – prečo sa ich vyzývalo k doplneniu žiadosti o dotáciu a nepovedalo sa im hneď,
že dotácie pre FO nie jej možné poskytnúť?
Starosta – ja som to v decembri, pri schvaľovaní žiadosti hovoril.
Ing. Jana Petriľáková – mali by sme nájsť spôsob, aby sme umožnili našim občanom
reprezentovať obec.
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Starosta – riešime to už niekoľko rokov. Dajte konkrétny návrh.
Kontrolórka – riešením by mohlo byť zriadenie občianskeho združenia s vlastným IČO a číslom
účtu, ktorému by ste schválili dotáciu v určitej výške, pre konkrétne osoby na konkrétny účel.
Prostriedky sú striktne účelové, ak by sa vymedzený účel nenaplnil, museli by poskytnuté
peniaze vrátiť.
Peter Pardus – ak je to možné, dajme im tie dotácie cez DHZ.
Ľubomír Kriššák – cez nás to ísť nemôže, nemáme túto činnosť vymedzenú v stanovách.
Gabriela Compľová – nejazdia títo chlapci za nejaké kluby?
Tomáš Hrebík – áno, ja jazdím, ale Peter Marchevka nie.
Starosta – tak podajte žiadosť cez športový klub, tak by sa to mohlo schváliť.
Anna Krompaščíková – tak ako povedala p. kontrolórka, keď sa zriadi občianskej združenie,
môžeme im dotáciu poskytnúť, no v žiadnom prípade nie cez DHZ.
Monika Čajková – tak, keď sme už vtedy o tom vedeli, prečo sme ich preháňali po všetkých
tých úradoch. Mali ste im to hneď povedať.
Ing. Jana Petriľáková – pani Krompaščíková, prešlo to cez finančnú kontrolu?
Anna Krompaščíková – všetky dokumenty boli doložené podľa VZN, tam sa skúmalo len to, či
je to v súlade so zákonom.
Mgr. Monika Kubisová – keď Tomáš Hrebík podá cez športový klub ešte teraz, vo februári,
novú žiadosť, budeme o nej rozhodovať aj napriek tomu, že je podaná po termíne, alebo to opäť
celé padne?
Anna Krompaščíková – zvyčajne sa žiadosti podávajú pred schvaľovaním rozpočtu obce.
Starosta – klub môže podať novú žiadosť, ale podotýkam, že ju treba podať tak, aby už bola
kompletná. Dávam hlasovať o návrhu neschváliť žiadosť Hrebík, Marchevka, každú osobitne.
Hlasovanie o žiadosti Petra Marchevku:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav Vyrostek,
Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík,
Proti hlasovali: Anna Jurcová, Ing. Jana Petriľáková
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom n e s c h v a ľ u j e žiadosť o dotáciu p. Petra Marchevku
z dôvodu nesúladu so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie o žiadosti Tomáša Hrebíka:
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav Vyrostek,
Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík,
Proti hlasovali: Anna Jurcová, Ing. Jana Petriľáková
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom n e s c h v a ľ u j e žiadosť o dotáciu p. Tomáša Hrebíka
z dôvodu nesúladu so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zemne a doplnení niektorých zákonov.
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Starosta – informoval o žiadosti RKC
Ing. Jana Petriľáková – pani Krompaščíková, prešlo to finančnou kontrolou?
Anna Krompaščíková – táto žiadosť je po formálnej stránke v poriadku.
Mgr. Mária Krajgerová – táto žiadosť má jednak popis projektu a potom formulku „vo výške,
ktorá je možná“. Chcem sa opýtať, či máme v rozpočte rezervu. Je tam zahrnutá práca
s mládežou, seniormi, poprípade 200. výročie kostola. Možno by sme mohli nejakú sumu nájsť.
Anna Krompaščíková – ale je potrebné vymedziť presný účel, nie len, že stretávanie mládeže
a podobne. Ani 200. výročie nie je presný účel.
Ing. Jana Petriľáková – a CVČ, gréckokatolícka charita špecifikovali presný účel?
Anna Krompaščíková – áno, charita napísala „na materiálové výdavky“, CVČ nespadá pod
tento režim.
Starosta – je tu návrh pani Krajgerovej.
Mgr. Mária Krajgerová – navrhujem poskytnúť dotáciu vo výške 3 000,- €.
Starosta – máte iný návrh?
Jaroslav Hrebík – navrhujem 4 000,- €.
Ing. Jana Petriľáková – treba počítať s tým, že RKC farnosť Hniezdne za posledné 4 roky
dostala 0 €.
Starosta – povedzte prečo dostala nulu? Odpovedzte!...Oni ani nepožiadali.
Ing. Jana Petriľáková – žiadali 2 alebo 3-krát. Mám tieto žiadosti k dispozícii, ak treba,
donesiem vám ich.
Starosta- hlasujeme za návrh pani Krajgerovej- 3 000,- €
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Mgr. Mária Krajgerová,
Proti hlasovali: Anna Jurcová
Zdržal sa:
Ing. Jana Petriľáková, Monika Čajková, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus,
Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík
Starosta -hlasujeme za návrh p. Hrebíka- 4 000,- €
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Ing. Jana Petriľáková, Anna Jurcová, Monika Čajková, Mgr. Monika Kubisová,
Peter Pardus, Jaroslav Hrebík
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Mgr. Mária Krajgerová, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová
Starosta – poprosím vás, aby ste určili presný účel.
Ing. Jana Petriľáková – materiálové vybavenie, cestovné výdavky a výstava, publikácia, koncert
k 200. výročiu Kostola sv. Bartolomeja v Hniezdnom.
Starosta – rozdeľte to teraz na drobné, na materiálové výdavky koľko?
Ing. Jana Petriľáková – sumárne na všetky tri účely – materiál, cestovné a publikáciu 4 000,€. Dávam poslanecký návrh, aby to bolo komplexne uvedené, tak ako sme to špecifikovali.
Starosta- hlasovanie o poslaneckom návrhu p. Patriľákovej
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Anna Jurcová, Ing. Jana Petriľáková, Monika Čajková, Mgr. Monika Kubisová,
Peter Pardus, Jaroslav Hrebík
Proti hlasovali:
Zdržal sa: Mgr. Mária Krajgerová, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová
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Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej.
Starosta – Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce od firmy AUTOALEX, s.r.o,
zastúpená Miroslavom Alexym. Žiada o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce o výmere 200
m2, na parc. č. KN-C 701- zastavaná plocha na parkovanie motorových vozidiel pri výkone
opravárenských prác autoservisu. Túto plochu tvorí: zastavaná plocha pred domom č. 126 –
5m x 10m. Zastavaná plocha pred bývalou reštauráciou – 6m x 25 m.
Ing. Jana Petriľáková – nie je iný vhodný pozemok? Je to stred obce, tie odstavené auta a vraky
tam nepatria.
Miroslav Alexy – nie sú tam len moje autá. Má tam autá aj p. Lukačovský, vlastník budovy
bývalého pohostinstva a odstavujú tam autá aj cudzí ľudia, ktorí ďalej pokračujú v ceste jedným
spoločným autom. Zameralo sa to za starostu Štefana Krafčíka, nie je to zvlášť označené, a je
tu zahrnutý aj pozemok pred mojím domom, ktorý som si na vlastné náklady vydláždil. Aj
parkovisko na vlastné náklady čistím od snehu.
Peter Pardus – ak platíš nájom, daj tabuľku zákaz parkovania, súkromné parkovisko.
Miroslav Alexy – tabuľka neparkovať – to nefunguje, ale mne v podstate ani tie cudzie
zaparkované autá tam nevadia.
Mgr. Monika Kubisová – aká je cena za prenájom?
Anna Krompaščíková – 200m2/ 33€/ 1 rok.
Starosta dal hlasovať za schválenie žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve obce a to
200m2 v cene 33 €/ 1 rok.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Václav
Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík
Proti hlasovali:
Zdržal sa: Ing. Jana Petriľáková
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e zámer prenájmu pozemku na parcele
KN-C 701 na základe žiadosti p. Miroslava Alexyho o výmere 200 m2 v sume 33,- € / 1rok.
Starosta – p. Bohumil Romaňák, žiada o zámenu časti pozemku KN-C 2128 vo vlastníctve
obce za jeho pozemok KN-C 2131 z dôvodu vybudovania súkromnej strelnice na
malokalibrovku o dĺžke 50 m.
Jaroslav Hrebík – chce zameniť jeho časť lúky za medzu, ktorá bude slúžiť ako prirodzený val.
Starosta – potrebujeme presnú špecifikáciu.
Jaroslav Hrebík – potrebuje schváliť zámer, aby si dal urobiť geometrický plán, ktorý si sám
uhradí.
Anna Krompaščíková – zámer musí obsahovať presnú špecifikáciu. Dajte mu predbežný súhlas.
Ing. Jana Petriľáková – ako bola urobená zámena v časti Vyšná Roveň?
Starosta – bola presná špecifikácia a geometrický plán.
Ing. Jana Petriľáková – a kto platil ten geometrický plán?
Jaroslav Hrebík – odporúča dať predbežný súhlas k výmene časti pozemku s tým, že doloží
potrebné špecifikácie.
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Starosta dal hlasovať za schválenie predbežného súhlasu k výmene časti pozemku.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová,
Jaroslav Hrebík
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e predbežný súhlas k výmene časti pozemku
po vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľa p. Bohumila Romaňáka.
Starosta – prečítal žiadosť RKC, farnosť Hniezdne o súhlas s prevodom majetku obce
Hniezdne na RKC, farnosť Hniezdne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v celkovej výmere
1657 m2, ktorý tvorí neoddeliteľný celok s kostolom /zelená plocha okolo kostola, parcela pod
kaplnkou, parcela pod Svätou Trojicou/. Mapu nechal kolovať medzi poslancami.
Peter Pardus – mám archívne materiály – zápisnicu o prevode cintorína do správy obce. V roku
1957 RKC previedla cintorín do správy obce.
Ing. Jana Petriľáková – prečítala zápisnicu z príležitosti prevzatia a odovzdania cintorína do
správy MNV. Nakoniec zhrnula, že zo správy vyplýva, že dotknuté právo vlastníka ostáva
nezmenené.
Starosta – netreba zavádzať, treba povedať, kto bol vlastníkom – bola ním obec.
Ing. Jana Petriľáková – predniesla ďalšie archívne materiály – doklad o zápise do listu
vlastníctva obce.
Starosta – stále hovoríme o cintoríne...
Peter Pardus – domnievame sa, že to bolo stále len v správe obce a až zápisom z roku 1999 na
list vlastníctva bolo zapísané na majetok obce. Z toho dôvodu by sa mohlo zameniť cintorín za
priľahlé pozemky okolo kostola za 1€.
Ing. Jana Petriľáková – ide tu o to, aby boli vysporiadané pozemky, ktoré patria ku kostolu.
Gabriela Compľová – to námestie stále bolo obecné. Aký je s tým problém? Obec bráni
niekomu prístup? Robí sa tam niečo, čoby niekomu nevyhovovalo? Kvôli čomu sa to vlastne
robí?
Václav Vyrostek – obec aj tak nebráni prístup.
Peter Pardus – preto, lebo máme takú skúsenosť. Keď sa robilo kúrenie.
Gabriela Compľová – a nedali sme súhlas, napriek všetkému?
Peter Pardus – dali ste súhlas, ale rok pomaly sa vybavovali papiere.
Gabriela Compľová – ale to nebola naša vina.
Peter Pardus – čia to bolo vina?
Starosta – povedz, koho to bola vina!
Peter Pardus – je tam hrubý štos papierov, čo sa stále niečo odkladalo. Všetky zainteresované
firmy sa čudovali, čo stavebný úrad od farnosti požaduje.
Jaroslav Hrebík – sa ospravedlňuje - 19,52 hod odchádza za pracovnými povinnosťami
Peter Pardus – je to jedno, kto tu bude kňazom, či starostom, tak to nemôže fungovať. Boli sme
všetkým na výsmech.
Gabriela Compľová – toto skončilo, Peter. Máte zrobené, je v poriadku.
Peter Pardus – tak mi to bolo predložené, tak dávam to na zváženie.
Starosta – žiadosť hovorí o prevode majetku okolo kostola a tu sa zavádza s cintorínom.
Ján Compeľ – cintorín je obecný podľa dokladu z Pozemkovej knihy č. 1446 od roku 1906.
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Ing. Jana Petriľáková – došlo k dezinformácii, v knihe o Hniezdnom je uvedené, že v 50. rokoch
cintorín patril RKC.
Starosta – žiadosť je definovaná presne, žiada o prevod majetku. Rozhodujte teraz o prevode
majetku.
Kontrolórka – citujem §8 bod 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, kde sa hovorí, že majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej
celkovej hodnote v zásade nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprípustné, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Anna Krompaščíková (obyvateľka obce) - nesúhlasím s prevodom toho pozemku, pretože ako
vieme všetci, niektoré zariadenia, ktoré sú na tomto pozemku patria obci. Čo nám farský úrad
nám vyrubí nájom za tieto zariadenia?
Starosta – dávam hlasovať o prevode majetku podľa žiadosti.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali:
Zdržal sa: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková
Proti:
Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom n e s c h v a ľ u j e prevod pozemku na parcela 1/1, 1/3,
1/4 v celkovej výmere 1657 m2 v zmysle žiadosti RKC, farnosť Hniezdne.
Starosta – prišla nám pozvánka od RKC farnosť Hniezdne na stretnutie komisie, konané dňa
1. februára 2019 v budove farského úradu, adresovaná starostovi obce a obecnému
zastupitelstvu. Niekoho tam delegujem.
Ing. Jana Petriľáková – môžeme vedieť koho, pán starosta?
Starosta – za obecný úrad tam niekto pôjde.
Monika Čajková – tak nehnevaj sa, to nám nemôže povedať?
Mgr. Monika Kubisová – takže mi toto pozvanie berieme na vedomie?
Starosta- hlasujeme o tom, že OZ berie na vedomie pozvanie RKC
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e pozvanie na stretnutie komisie
konané dňa 1. februára 2019 v budove farského úradu.
Starosta – VICTORY TIP, s.r.o. Kollárova 7, Trnava, nás žiada o vydanie súhlasu
k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie na adrese Hostinec pod SMREKOM, 065 01
Hniezdne č. 225. Jedná sa o prevádzkovanie hazardných hier – stávkové hry podľa § 3 ods. 2
písm. c). zákona o hazardných hrách. Priložená je aj mandátna zmluva s p. Milanom Dlugošom
a firmou.
Gabriela Compľová – nesúhlasíme, tak ako minulé volebné obdobie.
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Starosta- hlasovanie o neschválení žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom n e s c h v a ľ u j e žiadosť spoločnosti VICTORY TIP
s.r.o. Kollárova 7, Trnava o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie na
adrese Hostinec pod SMREKOM.
Starosta – Prima Banka Slovensko, a.s. nám poslala ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s. kde my, ako obec sme akcionári. Obec vlastní akcie v celkovej
menovitej hodnote 4 389,- €. Celková ponúkaná kúpna cena za 11 akcií je 6 270,- €. Ponuka je
platná do 28.2.2019. Myslím, že každý rok chodí z Príma Banky takáto ponuka, pričom každým
rokom klesá.
Ing. Jana Petriľáková – v akej hodnote ponúkali akcie v minulosti?
Gabriela Compľová – ja neodporúčam tieto akcie predať, zmenil sa majiteľ, nevieme ako bude.
Anna Krompaščíková – majiteľ sa nemenil, úžitky obce sú minimálne, ponuka z roka na rok
klesá. Odporúčam akcie predať.
Mgr. Mária Krajgerová – posledná ponuka, v roku 2015, bola cca 6 600,- €.
Starosta dal hlasovať za ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Príma Banka Slovensko,
a.s.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek
Proti hlasovali:
Zdržal sa: Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e ponuku na odkúpenie 11 akcií spoločnosti
Prima Banka Slovensko a.s. v celkovej hodnote 6 270,- €.
K bodu č. 9 – Diskusia
Anna Jurcová – chcem sa opýtať, ako to bude s Jednotou dôchodcov na Slovensku, ktorá
nedoplnila žiadosť o dotáciu podľa výzvy. Tento rok od obce nedostanú žiadne príspevky?
Myslím si, že dôchodcovia si ich zaslúžia.
Starosta – žiadosť nebola doplnená podľa výzvy.
Monika Čajková – ohľadom jednotného kontaktného miesta – bola som si pozrieť priestory
na prízemí OcÚ. Miestnosť na OcÚ od vchodu vpravo by mohla byť miestnosť na kontaktné
miesto a to už teraz pri výbere poplatkov.
Gabriela Compľová – a kto tam pôjde? Všetci?
Starosta – budeme sa tým zaoberať.
Anna Krompaščíková – budú to ďalšie zvýšené náklady na úpravu priestorov.
Radovan Čižinský – požiadal o slovo
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Starosta – hlasujeme za udelenie slova p. Radovanovi Čižinskému
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
p. Radovanovi Čižinskému.

u d e ľ u j e

slovo obyvateľovi obce Hniezdne

Radovan Čižinský – to, čo som tu dnes videl a počul to bola hrôza a des. Tu kričíte, že sa
asfaltujú nejaké pozemky, že sa verejné financie rozhadzujú, a vy čo tu robíte? Chránite
záujem? Poslanci by si mali prečítať sľub, ktorý skladali. Pani poslankyňa, nech sa páči, čítajte!
Máte chrániť záujmy občanov a nie toto. Môj otec ťahal 3 – 4 dni vodu po záplavách, čo ani
doma nebol, nejedol. Požiarnikom nedáte cisternu ani striekačku, budiš, tiež nemám názor na
požiarnikov bohvieaký, ale niekomu cudziemu peniaze len tak? To tak sa hospodári? To tak
robíte aj so svojím majetkom? Ja by som so svojimi peniazmi, ani s verejnými tak nerobil.
Starosta – ďakujem p. Čižinskému za príspevok.
Ing. Jana Petriľáková – mám naštudované aj staré zastupiteľstva, tiež sa mi ako občanovi
mnoho veci nepáčilo a svojho sľubu som si vedomá. Druhá vec, ja do kostola nechodím, ale
hovoríme o spolupráci, pričom sa obec polarizuje. Prečítala som si príhovor starostky z Novej
Ľubovne, ktorá hovorí o spolupráci cirkvi, školy a obce, u nás sa to z komunikačných dôvodov
nerobí. Možno je načase, aby sa na obci začalo pracovať na tom, ako sa ľudia medzi sebou budú
rozprávať a nie robiť si navzájom prieky.
Monika Čajková – zima už prechádza, prichádza leto, ako to bude s kosením školského dvora?
Pán Havaš s tou malou kosačkou kosí dvor celý týždeň.
Starosta – to nie je otázka na mňa. Poprosím, adresujte to pani riaditeľke. My sa staráme o
verejné priestranstvá.
Gabriela Rurová požiadala o slovo
Starosta - hlasujeme o udelení slova p. Rurovej
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
u d e ľ u j e
slovo obyvateľke obce Hniezdne
p. Gabriele Rurovej.
Gabriela Rurová – moje dve najmenšie deti chodia do škôlky. Pán školník Havaš je veľmi
kreatívny v tom kosení, pretože vytvára rôzne obrazce tým deťom, neviem či si si toto nevšimla.
A myslím si, že pre neho to nie je problém. Ja ako matka vravím za deti, ktoré navštevujú školu
aj škôlku.
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Monika Čajková – no podľa mňa kosiť celý školský dvor, celé to ihrisko, je priveľa.
O slovo požiadal p. Peter Marchevka
Starosta -hlasujeme o udelení slova p. Marchevkovi
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
p. Petrovi Marchevkovi.

u d e ľ u j e

slovo obyvateľovi obce Hniezdne

Peter Marchevka – chcem sa len spýtať, že aký je výsledok s tou našou žiadosťou o dotáciu.
Starosta – Tomáš Hrebík to požiada cez svoj klub.
Peter Marchevka – tak my sme doplnili určité doklady, zobrali sme si voľno, vybavili podľa
výzvy papiere a teraz čo?
Starosta – uvidíme podľa zápisnice, aké budú uznesenia.
- Môžem ukončiť diskusiu?
p. Miroslav Alexy požiadal o slovo
Starosta – hlasujeme o udelení slova p. Miroslavovi Alexymu
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: Monika Čajková, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana
Petriľáková, Václav Vyrostek, Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová
Proti hlasovali:
Zdržal sa:
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
p. Miroslavovi Alexymu.

u d e ľ u j e

slovo obyvateľovi obce Hniezdne

Miroslav Alexy – chcel by som sa spýtať, či obec nemôže žiadať ministerstvo nejakú dotáciu
na šport, či neexistuje nejaká forma pre získanie peňazí. Možno cez občianske združenie. Mne
sa hlási veľmi veľa detí, ktoré majú záujem o motokros, bicykle a pod., no ich rodičia nemajú
na to peniaze.
Ing. Jana Petriľáková – podľa nového zákona o športe je možné, ak je občianske združenie a má
presne špecifikované vo svojich stanovách čo vykonávajú, môže žiadať o dotáciu z MŠVVaŠ,
no treba rátať s tým, že sú športy, na ktoré peniaze sú, a na ktoré nie. Potom je ešte možnosť
cez nadácie Orange, SPP a pod. No ide to cez tretí sektor, nie cez obec.
Miroslav Alexy – a cez školu by sa to nejako nedalo? Možno formou krúžku.
Starosta - končím diskusiu.
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K bodu č. 10 - Zhrnutie prijatých uznesení
Členka návrhovej komisie, poslankyňa Mgr. Monika Kubisová zhrnula obecným
zastupiteľstvom prijaté uznesenia.
K bodu č. 11 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 20.35 hod.
Zapísala: Valéria Kubisová
Overovatelia:

Gabriela Compľová

podpísané

Václav Vyrostek

podpísané
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa
30. januára 2019 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2019 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č. 1
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Vystúpenia občanov
4. Zmena rokovacieho poriadku
5. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
6. Krízový štáb obce
7. Úprava finančných limitov starostu obce a podpisových vzorov v bankovom styku
8. Rôzne – žiadosti občanov
9. Diskusia
10. Zhrnutie prijatých uznesení
11. Záver
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
určenie zapisovateľky p. Valérie Kubisovej.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
1

Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice p. Václav Vyrostek a p. Gabriela Compľová.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
členov návrhovej komisie v zložení p. Hrebík, Ing. Petriľáková, Mgr. Kubisová.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
K bodu č. 2
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
prednesenú starostom obce.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

2

K bodu č. 3
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie občanov p. Petra Marchevku, Ing. Františka Horála a p. Stanislava Lešniaka.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
K bodu č. 4
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zmenu bodu 4 v článku 4 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom
v znení: „Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 2 mesiace,
s výnimkou letných mesiacov“.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
doplnenie článku 8 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom o bod 4
v znení: „Povinnou súčasťou zasadnutia obecného zastupiteľstva sú body Vystúpenie občanov
a Diskusia“.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
3

K bodu 5:
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odvoláva
členku Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Mgr. Michaelu Kožíkovú na základe jej
žiadosti zo dňa 25. januára 2019.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
p. Vieru Šutorovú za členku Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
prof. Petra Olekšáka, PhD. , za člena komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné
prostredie.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

4

Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
p. Martina Juráka st. za člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
p. Maroša Matoľáka za člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
p. Václava Vyrosteka za člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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K bodu 6:
Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informáciu o členoch krízového štábu obce v zložení : starosta obce (predseda), p. Ján Compeľ
(tajomník), Ing. Milan Pardus, Pavol Šimkovič, Ing. František Fedorek, veliteľ DHZO (toho
času Mgr. Ľubomír Kriššák)
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu 7:
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zmenu na podpisových vzoroch v bankovom styku namiesto Mgr. Jozefa Kuzára Ing. Janu
Petriľákovú.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
poveruje
starostu obce zabezpečiť prehľad finančných limitov v kompetencii starostu obce na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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K bodu 8:
Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
žiadosť DHZ v Hniezdnom o dotáciu vo výške 7 600 €, z dôvodu nesúladu žiadosti so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
poslanecký návrh p. Jaroslava Hrebíka na začatie výberového konania na nákup hasičskej
striekačky.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odkladá
rozpočtové opatrenie podľa návrhu predloženého p. Krompaščíkovou na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
7

Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
žiadosť o dotáciu p. Tomáša Hrebíka z dôvodu nesúladu so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zemne a doplnení niektorých zákonov.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
žiadosť o dotáciu p. Petra Marchevku z dôvodu nesúladu so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zemne a doplnení niektorých zákonov.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 4 000 € Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Hniezdne, pre účely
materiálového vybavenia, financovania nákladov na dopravu pri organizovaní farských výletov
a výstavy, publikácie, koncertu k 200. výročiu Kostola sv. Bartolmeja.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej, použitie dotácie komplexne na účely: materiál,
cestovné, publikácia.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zámer prenájmu pozemku na parcele KN-C 701 na základe žiadosti p. Miroslava Alexyho o
výmere 200 m2 v sume 33 €/kal. rok.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 67
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
predbežný súhlas k výmene časti pozemku po vypracovaní geometrického plánu na náklady
žiadateľa p. Bohumila Romaňáka.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
prevod pozemku na parcele KN-C 1/1, 1/3 a 1/4 v celkovej výmere 1 657 m2 v zmysle žiadosti
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne, zastúpenej prof. Petrom Olekšákom, PhD., farárom
v Hniezdnom.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
pozvanie na stretnutie komisie konaného dňa 1. februára 2019 v budove Farského úradu.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
žiadosť spoločnosti VICTORY TIP s.r.o. Kollárova 7, Trnava o vydanie súhlasu k umiestneniu
prevádzky stávkovej kancelárie na adrese Hostinec pod SMREKOM.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
ponuku na odkúpenie 11 akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko a. s. v celkovej hodnote
6 270 €.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu 9:
Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
udeľuje slovo
obyvateľovi obce Hniezdne p. Radovanovi Čižinskému.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie p. Čižinského.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
udeľuje slovo
obyvateľke obce Hniezdne p. Gabriele Rurovej.
V Hniezdnom, dňa 30. januára 2019

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie p. Rurovej.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
udeľuje slovo
obyvateľovi obce Hniezdne p. Petrovi Marchevkovi.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie p. Marchevku.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
udeľuje slovo
obyvateľovi obce Hniezdne p. Miroslavovi Alexymu.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie p. Alexyho.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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