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Zápisnica č. 1/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 13.3.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 5 poslancov k 17,05 hod. 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
4. Informácia hlavnej kontrolórky o činnosti v roku 2011 
5. Umiestnenie stavby ČOV Forbasy v k.ú. Hniezdne 

6. Rôzne – žiadosti občanov, informácie starostu 

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 
K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné . 

Návrh programu dostali poslanci v pozvánke doručenej mailom. Keďže poslanci k návrhu programu 

nemali pripomienky, starosta dal o programe hlasovať: 

Hlasovanie:  za: 5  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

17,07 hod. príchod poslankyne A. Jurcovej 

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov p. Baumeistrovú, p. Krajgera, Mgr. Kuzára,  za 

overovateľov zápisnice určil poslancov p. Kubisa a  p. Pardusa, za zapisovateľa p. Compľa. K zloženiu 

návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 

Hlasovanie:  za: 6  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil poslancov, ktoré uznesenia boli prijaté na minulom zasadnutí OZ, tj. úprava 

rozpočtu a prokurátorské upozornenie ohľadne vydávania rozhodnutí na úseku Ochrany prírody 

a krajiny. Uvedené upozornenie bolo prerokované na OZ a bola odoslaná odpoveď. Týmto boli 

uvedené uznesenia  splnené.  

K bodu č. 4 

Starosta  dal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby oboznámila OZ o svojej činnosti  v roku 2011  

Ing. Rybovičová   - oboznámila OZ  s predloženou správou o výsledku kontroly tj. o následnej kontrole 

zmluvných dokumentov o majetku zvereného do správy rozpočtových resp. príspevkových organizácií 

obce. Na základe uvedenej kontroly doporučuje : 
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1. Vypracovať „Zásady hospodárenia s majetkom Obce Hniezdne“ v zmysle zákona č.                                               

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvu o správe majetku obce zaktualizovať v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. a v zmysle novo-

vypracovaných zásad hospodárenia s majetkom obce. 

3. V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v nadväznosti na § 21 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy doporučuje vykonať záznam o správe 

majetku obce v katastri nehnuteľnosti podľa § 34 zákona č. 162/1995 Z.z. katastrálneho zákona. 

17,13 hod. príchod poslancov Ing. Šimkoviča, RNDr. Majirského 

ďalej oboznámila OZ o správe hlavného kontrolóra a kontrolnej činnosti obce Hniezdne za rok 

2011, v ktorej uviedla, že v roku 2011 vykonala 5 kontrolných previerok, z ktorých boli 2 následné 

finančné kontroly ukončené záznamom a  3 následne finančné kontroly ukončené správou , v ktorých 

neboli zistené nedostatky. 

17,20 hod. príchod poslankyne Mgr. M. Krajgerovej 

Ďalej oboznámila OZ so správou o kontrole plnenia uznesení za rok 2011 v obci Hniezdne, 

v ktorej doporučuje OZ, aby overovatelia niektorých zápisníc zo zasadnutí OZ v roku 2011 zabezpečili 

správnosť zápisnice svojim podpisom. 

Posledný bol záznam o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov na Obecnom úrade v Hniezdnom za rok 2011, z ktorého 

nevyplývajú pre Obecný úrad v Hniezdnom žiadne opatrenia.  

Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie k uvedeným správam hlavnej kontrolórky 

p. Kuzár – je potrebné prijať uznesenie na vypracovanie zásad hospodárenia s majetkom obce 

a zaktualizovať zmluvu o správe majetku obce. 

Hlasovanie:  za: 9  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

Pred prerokovaním bodu č. 5 starosta obce na žiadosť prítomných občanov Jany a Jozefa 

Dudžákových požiadal poslancov o vyjadrenie súhlasu resp. nesúhlasu s tým, aby si mohli urobiť 

niekoľko  fotosnímok zo zasadnutia  OZ, ktoré budú použité  vo vysokoškolskej  seminárnej práci. Zo 

strany poslancov neboli námietky. 

Hlasovanie:  za: 9  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 5 

Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Obce Forbasy o vydanie stanoviska k dokumentácii pre 

územné rozhodnutie (umiestnenie ČOV Forbasy v katastrálnom území obce Hniezdne). Uvedená 

stavba by mala byť umiestnená približne oproti vchodu na cintorín Forbasy tj. v lokalite „Hom“ s tým, 

že na odtok využijú vybudovaný kanalizačný privádzač od Forbás a pri futbalovom ihrisku sa dobuduje 

nové odtokové potrubie s vyústením do rieky  Poprad. 

p. Jurcová – nemala sa Obec Forbasy napojiť na našu kanalizáciu ? 
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Starosta – Obec Hniezdne má svoju vlastnú kanalizáciu tj. na túto mala vydané samostatné stavebné 

povolenie a ako viem aj Obec Forbasy mali zvlášť vydané stavebné povolenie. Potom Obec Forbasy 

dostala dotáciu na privádzač do Hniezdneho. Starosta obce Forbasy doposiaľ vôbec s nami 

neprerokoval možnosť napojenia sa na našu kanalizáciu a ČOV Hniezdne. Dal vypracovať projekt na 

umiestnenie ČOV Forbasy v katastrálnom území obce Hniezdne bez toho, aby  to konzultoval s nami 

tj. starostom obce a obecným zastupiteľstvom. 

p. Kuzár –  uvedená lokalita nie je vhodná na takúto stavbu, bolo by vhodnejšie umiestniť stavbu 

bližšie k rieke Poprad a v katastrálnom území obce Forbasy. 

p. Pardus –  či na vybudované potrubie, nie je nejaká viazanosť  finančná a pod.  ? 

Starosta – to neviem, dotáciu dostala Obec Forbasy nie Obec Hniezdne. 

p. Krajger -  z dôvodu, že to nebolo vôbec prerokované s nami v OZ ešte pred vypracovaním projektu, 

nesúhlasím s týmto umiestnením. 

Poslanci- diskutovali , že vhodnejšie by bolo umiestniť ČOV Forbasy do katastra obce Forbasy a odtok 

urobiť do rieky Poprad pri hranici s katastrálnym územím obce Hniezdne. 

Po krátkej diskusii  dal starosta hlasovať o návrhu, že OZ nesúhlasí s umiestnením a výstavbou ČOV 

Forbasy v katastrálnom území Obce Hniezdne podľa priloženej dokumentácie. 

Hlasovanie:  za: 9  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 6 

Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou  Simony Hudákovej, bytom Hniezdne č.339, ktorá 

žiada o zmenu nájomcu predajných a skladových priestorov a zmenu skladových priestorov na 

predajné. 

Poslanci -  sa opýtali starostu, kto má podpísanú nájomnú zmluvu a aká je výška nájmu ? 

Starosta -  nájomnú zmluvu má Peter Simák, výška nájmu je  635,73 € ročne 

p. Krajger – som za zmenu nájomcu s tým, že výšku nájomného by som navrhoval v roku 2012 

ponechať tak, ako to mal Peter Simák a v roku 2013 prehodnotiť nájomné za priestory. 

p. Kuzár – tak isto súhlasím s návrhom p. Krajgera 

Starosta dal hlasovať  o návrhu na uznesenie: 

Hlasovanie:  za: 9  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. Márie Chlebákovej bytom Hniezdne 320, ktorá žiada 

o pridelenie 1,5 izbového bytu a žiadosti Márie Šašalovej, bytom Mierová 1095/46, 064 01 Stará 

Ľubovňa 

p. Kuzár – opýtal sa či sú kompletné žiadosti podľa smernice , ktorú obec Hniezdne má schválenú na 

takéto žiadosti. 
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Starosta – nie sú kompletné 

p. Kuzár – je potrebné oboznámiť týchto žiadateľov, ako majú postupovať pri žiadosti o nájomný byt, 

z tohto dôvodu navrhujem neschváliť tieto žiadosti. 

Starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

Hlasovanie:  za: 9  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

Starosta informoval OZ , že v mesiaci apríl 2012 bude PVS a.s. Poprad realizovať opravu vodovodu 

v miestnej časti „ Nová štvrť“ a v tejto súvislosti požiadal poslancov OZ, aby apelovali na občanov, 

ktorí ešte nie sú napojení na vodovod, aby si dali namontovať aspoň prípojku na vlastný pozemok, 

nakoľko na tejto ulici je iba cca 50% napojenosť na vodovod, z dôvodu aby sa v budúcnosti 

nerozkopával pozemok, na ktorej má byť miestna komunikácia. 

Starosta požiadal p. Krompaščíkovú o predloženie informácie o prijatých rozpočtových opatreniach 

pre ZŠ a MŠ.  

p. Krompaščíková - informovala OZ o navýšení rozpočtu na prenesených a originálnych 

kompetenciách v Základnej škole s materskou školou vo výške 19 726,07 €. 

K bodu č. 7 

Starosta v rámci bodu diskusia ešte informoval, ako sa postupuje s majetkovým vysporiadaním chaty 

v Jakubanoch, že je to v štádiu podanej žiadosti na zápis do katastra nehnuteľnosti. Ďalej informoval, 

že v tomto období sa vykonávajú stavebné práce na chate, ktoré sú stabilizačného charakteru, tj. 

podlahy a komíny. Uvedené práce vykonávajú naši zamestnanci. 

Ďalej starosta informoval, že v mesiaci marec 2012 budeme vymieňať okna v kultúrnom dome, 

nakoľko staré sú už dezolátnom stave a je príliš veľký únik tepla v zime.  

 

p. Pardus – ako je to s projektom „Zberný dvor“? 

Starosta -  projekt nám nebol schválený 

p. Krajger – ako je to s  projektom z ministerstva vnútra  

Starosta – zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď  

p. Kubis – či sú už funkčné čerpadlá na prečerpávacej stanici pri p. Jozefíkovi  

Starosta – doposiaľ ešte nie sú opravené, ale zatiaľ odpadové vody prečerpávame cisternou. 

p. Krajgerová – informovala o pripravovanej akcií s Konfederáciou politických väzňov v obci Hniezdne, 

ale bližšie informácie budú až po rokovaní zástupcov so starostom obce. 

p. Pardus – opýtal sa, či obec má  zoznam domácnosti, ktorý ešte nemajú vodovodnú prípojku na 

„Novej štvrti“  

Starosta – nie obec nemá takýto zoznam 
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p. Rybovičová -  informovala so koho vlastníctvom sú  stroje a piesok pri moste  

Starosta – je to súkromný pozemok, ktorý vlastní p. Zbuška 

p. Šimkovič – všimol  si prasklinu v dome smútku na chóre, či sa to ešte dá reklamovať u dodávateľa  

Starosta – o tejto praskline vieme, budeme jednať s dodávateľom stavby 

Starosta  ďalej informoval, že dňa 11.3.2012 bola odstavená voda v obci Hniezdne z dôvodu veľkej 

poruchy na prívodnom potrubí do obce. 

  K bodu č. 8 

Návrh uznesenia prečítala p. Baumeistrová  

Hlasovanie:  za: 9  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

  K bodu č. 9 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval poslancom a prítomným a rokovanie OZ ukončil o 19,13 

hod.  

 

Zapísal: Ján Compeľ     Overovatelia:  

       Pavol Kubis 

       Peter Pardus 
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Uznesenie č. 1/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 13.3.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 

 

A. schvaľuje: 

1. program zasadnutia v predloženom znení 

2. návrhovú komisiu v zložení  p. Baumeistrová, p. Krajger ,Mgr. Kuzár   

3. žiadosť Simony Hudákovej o prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu na 

 prízemí na dobu neurčitú, za podmienky, že predošlý nájomca ukončí zmluvný vzťah dohodou 

4. výšku nájmu v sume 635,73 € ročne, ktorý zostáva nezmenený do konca roka 2012  

 

B. doporučuje: 

1. vypracovať zásady hospodárenia s majetkom obce Hniezdne 

2. novelizovať zmluvu o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii  ZŠ s MŠ Hniezdne 

3. starostovi obce vydať kladné stanovisko k rekonštrukcií vodovodu 

 

C. berie na vedomie : 

1. kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

2.   správu hlavnej kontrolórky o kontrole zmluvných dokumentov o majetku zvereného do správy 

       rozpočtových, resp. príspevkových organizácií obce 

3. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne za rok 2011 

4.  správu o kontrole plnenia uznesení obce Hniezdne 2011 

5.  následnú kontrolu uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 

 neskorších predpisov v obci Hniezdne za rok 2011 

 
6. informáciu starostu obce o rekonštrukcií vodovodu v časti obce „ Nová štvrť“ 

 
7. informáciu o úprave rozpočtu pre ZŠ s MŠ Hniezdne vo výške 19 726,07 € podľa predloženého 

návrhu 
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 D. súhlasí : 

1. so zmenou skladových priestorov na predajné priestory 

 

 E. nesúhlasí : 

1. s umiestnením a výstavbou stavby ČOV Forbasy v katastrálnom území obce Hniezdne podľa 

 predloženej dokumentácie.  

 

 F. neschvaľuje : 

1. žiadosť o pridelenie bytu p. Márií Chlebákovej , bytom Hniezdne 320, z dôvodu neúplnosti žiadosti 

2. žiadosť o pridelenie bytu p. Márie Šašalovej, bytom Mierová 1095/46, 064 01 Stará Ľubovňa         

z dôvodu neúplnosti žiadosti 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 


