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Zápisnica č. 2/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 2.5.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov k 17,02 hod., o 17,49 hod. – príchod posl. 

Šimkoviča 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
3. Vystúpenie p. Evy Sekelskej  - operatívne zaradený bod programu 
4. Kontrola plnenia uznesení OZ 
5. Informácia hlavnej kontrolórky o činnosti 
6. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Hniezdne – vypustený z prerokovania OZ 
7. Inventarizácia majetku obce 2011 – návrh na schválenie výsledkov 
8. (6.) Informácia o prevádzke domu smútku 

9. (8.) Pamätná tabuľa – návrh na jej umiestnenie 
10. (9.) Rôzne – žiadosti občanov, informácie starostu, prokurátorská previerka 

11. (10.) Diskusia 

12. (11.) Návrh uznesenia 

13. (12.) Záver 

 
K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ o 17,02 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a poslanec Šimkovič oznámil neskorší príchod na zasadnutie. 

Návrh programu dostali poslanci v pozvánke doručenej mailom. Starosta navrhol vypustiť z programu 

bod č. 5 (6) vzhľadom k tomu, že tento návrh zásad nebol prerokovaný vo finančnej komisii. Na 

zasadnutí bola prítomná p. Eva Sekelská, občianka obce Hniezdne, ktorá požiadala poslancov 

o vypočutie, s čím poslanci súhlasili a zaradili jej vystúpenie na začiatok programu.  Keďže poslanci 

k návrhu programu ani k navrhnutým zmenám nemali pripomienky, starosta dal o programe hlasovať: 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov Krajgerovú, Pardusa a Kubisa, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Krajgera a Kuzára, za zapisovateľku pani Krompaščíkovú. K zloženiu návrhovej 

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

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 3 

Pani Eva Sekelská predložila poslancom svoj problém – predaj susedného domu č. 79 na účely bývania. 

V katastri je tento dom evidovaný ako nebytový priestor. V uvedenej budove nie je hygienické 

zariadenie, priľahlý pozemok je malý a nie je napojený na kanalizáciu. Na svojom pozemku má studňu, 

ktorú využíva. Tá je umiestnená cca 7 m od susedného pozemku, na ktorom stojí  predmetná budova. 
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Obáva sa, že by sa vybudovaním a používaním latríny znečistila voda v jej studni a tiež nechce mať 

záchod pod svojimi oknami. Pani Sekelská chce, aby bol jej problém prerokovaný na zasadnutí OZ, 

prípadne v príslušnej komisii a  výsledok aby jej bol oznámený.  

p. Baumeistrová – informuje sa, kto je vlastníkom budovy č. 79 a pozemku  

p. Kuzár – obec môže konať až nastane nejaká aktivita v súvislosti s touto budovou – stavebné konanie , 

stavebné úpravy, prihlásenie na trvalý pobyt ... 

starosta – obec nemôže zasahovať do vlastníckych práv iných osôb 

OZ berie na vedomie námietku pani Evy Sekelskej a žiada starostu informovať OZ o aktivitách v súvislosti 

s domom č. 79 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení OZ 

Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Konštatoval, že v plnení sú uznesenia o vypracovaní zásad hospodárenia s majetkom obce 

a o vyhotovení zmluvy o zverení správy majetku obce rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Hniezdne. 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ 

K bodu č. 5 – Informácia hlavnej kontrolórky o činnosti 

Hlavná kontrolórka predložila OZ správu o výkone následnej kontroly v ZŠ s MŠ týkajúca sa finančných 

operácií v pokladnici za rok 2011 a k 27.3.2012. 

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolórky o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ Hniezdne 

 

K bodu č. 6 –Informácia o prevádzke Domu smútku  

Informáciu o prevádzke Domu smútku na návrh starostu presunulo OZ pred bod Inventarizácia majetku 
obce 2011. Prerokovania tohto bodu sa zúčastnila aj správca DS a cintorína pán František Horál. 
Správu o prevádzke Domu smútku a cintorína predniesol správca obce Ján Compeľ.  
Výdavky na prevádzku DS  v roku 2011 činili 3636,68 eur (el. energia, voda, čistiace potreby, čistiace 
a dezinfekčné prostriedky, mzda a odvody), príjmy z nájmu a prenájmu DS 614,50 eur. 
Výdavky na prevádzku cintorína v roku 2011 činili 799,48 eur (el. energia, voda, materiál na kosenie, 
mzda a odvody), príjmy za nájom hrobového miesta (na 1 až 5 rokov) a vstup na cintorín 2671 eur. 
Obecný cintorín: 731 hrobových miest, 508 hrobových miest s nájomnými zmluvami, 223 hrobových 
miest doposiaľ nezazmluvnených. 
17,49 hod. – príchod poslanca Šimkoviča 
starosta  - navrhuje, aby komisia určila tzv. historické hroby (hroby významných ľudí), ktoré budú 
oslobodené od nájmu a aby tiež určila toho, kto sa o tieto hroby bude starať 
- obec má vypracované VZN o pohrebisku, ktorého súčasťou je prevádzkový poriadok pohrebiska 
a DS ako aj cenník služieb (nájom hrobového miesta, nájom za užívanie domu smútku) 
Ján Compeľ – problém pozostalých s nájmom DS a chladiaceho zariadenia na dobu kratšiu ako 3 dni 
(nájom za 3 dni 50 eur) 
p. Kuzár – navrhuje prerokovať cenník vo finančnej komisii 
O slovo sa prihlásil správca DS František Horál: 
- DS je prínosom pre obec, možno by bolo vhodné pri určovaní nájmu zohľadniť finančné možností 
pozostalých s prihliadnutím na to, či sa po pohrebe koná kar a v akom rozsahu (výdavky na kar), 80% 
nákladov na prevádzku DS tvoria energie, s pozostalými rieši dilemu, či vyberať zosnulého počas 
modlenia z chladiaceho zariadenia hlavne v lete (tepelné šoky) – neodporúča to ani hygienik. 
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p. Rybovičová (hl. kontrolórka) – o možnosti zaviesť tzv. solidárny prístup, ktorý praktizujú v niektorých 
obciach okresu, kde domácnosti prispievajú každoročne na prevádzku DS a potom v deň pohrebu sa už 
neplatí 
p. Šimkovič – navrhuje cenník ponechať, každý ma k dispozícii DS na 3 dni a ak ich nevyužije, nie je to 
problém obce 
p. Krajger – v poplatku musí byť zohľadnená potreba upratovania, čistenia a dezinfekcie DS za 3 dni 
p. Krajgerová – ponúkla pomoc pri lustrovaní tzv. historických hrobov 
p. Baumeistrová – tiež chce spolupracovať a navrhuje aj p. Šimkoviča 
starosta  - navrhuje za obec do tejto komisie zamestnanca J. Compľa 
- informoval, že na cintoríne sú pripravené hrobové miesta v hrobkách – zhotovil ich p. Biľak (jeho 
vlastníctvo), pozostalí uhradia zhotovenie hrobky p. Biľakovi a následne sa môžu rozhodnúť, u koho si 
dajú urobiť náhrobné kamene a obrubu hrobu. 
 
Hlasovanie o komisii: 
Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

Hlasovanie za prerokovanie cenníka v komisii: 

Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

 

K bodu č. 7 – Inventarizácia majetku obce 2011 

Informáciu o vykonanej inventarizácii majetku obce za rok 2011 podala p. Krompaščíková: Inventarizácia 

prebiehala v období od vydania príkazu starostom obce do 24.2.2012, na inventarizácii pracovali dve 

dielčie inventarizačné komisie, ktoré boli zároveň aj inventúrnymi komisiami. inventarizoval sa všetok 

majetok obce – hmotný majetok, finančný majetok, pohľadávky a záväzky obce. O vykonanej 

inventarizácii boli vyhotovené dva inventarizačné zápisy. Výsledky inventarizácie zhrnula vo svojej 

správe Ústredná inventarizačná komisia, ktorá zasadala 12.3.2012. Na jej zasadnutí bola prítomná aj 

audítorka Ing. Marta Richterová ako aj starosta obce. Rozdiely vyplynuvšie z inventarizácie boli 

zaúčtované až v roku 2012 z dôvodu, že inventarizácia nebola pre zaúčtovanie rozdielov k dispozícii do 

odovzdania účtovnej závierky – 26.1.2012. Väčšina účtovných rozdielov vyplynula z nesprávneho 

účtovania. Hodnota majetku nenájdeného pri inventarizácii činila 562,41 eur. Ing. Richterová poskytla 

cenné rady týkajúce sa postupov pri uskutočnení inventarizácie ako i  vysporiadania účtovných rozdielov. 

Poslanci OZ nemali k informácii podstatné otázky. 

Hlasovanie o schválení inventarizácie majetku obce Hniezdne 2011: 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 1  proti: 0  nehlasoval: 0 

 

K bodu č. 8 – Pamätná tabuľa – návrh na jej umiestnenie 

Starosta - Konfederácia politických väzňov Slovenska v zastúpení p. Evou Javorskou prišla s návrhom na 

umiestnenie tabule v obci Hniezdne na pamiatku odvlečeným do gulagov, mučeným, zabitým 

a protiprávne väzneným komunistickým režimom.  

Podrobnejšie OZ informovala p. Krajgerová – pamätná tabuľa bude venovaná aj 19 občanom obce 

Hniezdne, jej slávnostné osadenie za účasti významných hostí sa plánuje na 9.6.2012, pri tejto 

príležitosti sa uskutoční aj sprievodný program: sv. omša v našom kostole a seminár venovaný tejto 

problematike v KD. K výberu miesta zasadla kultúrna komisia a z návrhov na osadenie tabule (budova 

obecného úradu, dom smútku, dom č. 234 a kultúrny dom) bolo vybraté priečelie budovy obecného 
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úradu. Text na pamätnej tabuli bude znieť: „Venované  odvlečeným do gulagov, mučeným, zabitým 

a protiprávne väzneným komunistickým režimom v r. 1948-1989 s úctou spomínajú vďační spoluobčania 

a Konfederácia politických väzňov Slovenska, Hniezdne 9.6.2012“ 

starosta – je potrebné odsúhlasiť miesto umiestnenia  

Po spoločnej dohode poslanci odsúhlasili návrh kultúrnej komisie – pamätná tabuľa bude umiestnená na 

budove obecného úradu, ku zneniu textu  nemali poslanci pripomienky ani iné návrhy. 

Hlasovanie o umiestnení pamätnej tabule: 

Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

 

K bodu č. 9 – Rôzne 

BGV, s. r. o. Hniezdne – žiadosť o zmenu umiestnenia stavby bioplynovej stanice do ochranného pásma 

ČOV  

- poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovaným umiestnením bioplynovej stanice v plánovanej bytovej 

zástavbe pri ČOV 

- p. Kuzár a Krajger – navrhli umiestniť stavbu za železničnú trať ku topoľom, resp. smerom ku Starej 

Ľubovni v areáli Agro-Hniezdne s. r. o. 

Hlasovanie o žiadosti: 

Hlasovanie:  za: 2  zdržal sa: 6  proti: 0  nehlasoval: 0 

Hlasovanie o návrhu poslancov Kuzára a Krajgera: 

Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

OZ odporúča umiestnenie stavby bioplynovej stanice za železničnú trať, resp. v areáli spoločnosti Agro-

Hniezdne 

starosta – informoval OZ o podujatí firmy BGV a Nestville Distillery, ktoré sa bude konať 30.6.2012 

(otvorenie expozície liehovarníctva na Spiši), ktorého by sa mohla zúčastniť aj obec Hniezdne so svojou 

prezentáciou. 

OZ odporúča kultúrnej komisii pripraviť návrhy na prezentáciu obce pri tejto príležitosti do 30.5.2012. 

Hlasovanie: 

Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

DOMUS BV, s. r. o. Hniezdne – žiadosť o územnoplánovaciu informáciu 

starosta – ide o poskytnutie informácie pre investičný zámer vybudovania troch samostatne stojacích 

bytových domov so 7 bytmi na parcelách 869/6, 870/12, 870/4 a 870/3. 

Ide o lokalitu, v ktorej je naplánovaná IBV s neusporiadanými vlastníckymi právami. 

p. Kuzár, Krajger – v prípade, že žiadateľ dokáže vysporiadať pozemky a vybudovať prístupovú cestu a 

inžinierske siete, obec by nemala námietky k uvedenému zámeru 

OZ odporúča starostovi podať územno-plánovaciu informáciu v podľa odporúčania poslancov 

Hlasovanie: 

Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

Jaroslav Imrich, Hniezdne 428 – žiadosť o realizáciu protipovodňových opatrení 

(spevnenie hrádze lomovým kameňom) 

starosta – viedol rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý má v správe tento vodný 

tok, o problémoch vedia, podľa slov zástupcov SVP sú však dôležitejšie vodohospodárske stavby, v pláne 
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je úsek pod žel. mostom cez rieku Poprad (most je vlastníctvom SVP), hrádza od mosta na ceste I. triedy 

smerom k topoľom, všetko závisí od financií 

p. Krajger – odporúča znova urgovať žiadosť o realizáciu týchto opatrení na SVP 

p. Rybovičová – dotaz, či sa z úradu práce nedajú získať finančné prostriedky 

starosta – finančné prostriedky sú len na mzdy a odvody zamestnancov pri protipovodňových 

opatreniach 

OZ berie žiadosť p. Imricha na vedomie, osloví SVP a požiada o riešenie, o výsledku oboznámi žiadateľa 

Prokurátorská previerka  

starosta – dňa 15.3.2012 vykonala okresná prokuratúra previerku zachovania zákonnosti na úseku 

rozhodovania orgánov životného prostredia o priestupkoch na úseku nakladania s odpadmi za obdobie 

od 1.1.2010 do 31.12.2011. Obec Hniezdne v tomto období neevidovala priestupky na uvedenom úseku 

a teda nekonala vo veci priestupkov a správnych deliktov. 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o prokurátorskej previerke. 

Povodňový plán Obce Hniezdne  

starosta – informácia o aktualizácii povodňového plánu v zmysle platnej legislatívy, oboznámil poslancov 

s obsahom tohto dokumentu 

 

K bodu č. 10 

p. Krajgerová – informovala sa, či práce na obnove sv. Trojice financuje obec 

starosta – obec financuje tieto práce vo výške 2500 eur, ide o impregnáciu sôch, pozlátenie, ošetrenie 

zábradlia v zmysle zmluvy o dielo, práce vykonáva akad. sochár Štefan Kovaľ 

starosta – informácia o výrube 5 ks agátov, Slovenský pozemkový fond dal súhlas na ich výrub, 

s podmienkou zabezpečenia náhradnej výsadby a úhrady všetkých nákladov spojených s ich výrubom 

v réžii obce Hniezdne 

p. Krajger – nefunkčné telefónne stĺpy špatia vstup do obce zo Starej Ľubovne 

starosta – pokúsime sa opäť vyzvať Telekom na ich odstránenie 

p. Šimkovič – informoval OZ o začatí prác na oprave fasády veže kostola 

 

K bodu č. 11 

 

Návrh uznesenia prečítala p. Krajgerová, poslanci nemali k návrhu pripomienky. 

Hlasovanie: 

Hlasovanie:  za: 8  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

 

K bodu č. 12 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 20,57 hod.  

 

Zapísala: Anna Krompaščíková      Overovatelia:  

         František Krajger 

         Jozef Kuzár 
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Uznesenie č. 2/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 2.5.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 

 

A. schvaľuje: 

1. program zasadnutia s úpravami 

2. návrhovú komisiu v zložení pp. Pardus, Kubis, Krajgerová 

3. komisiu pre posúdenie vyňatia historických hrobov z platenia poplatkov v zložení: členovia kultúrnej 

komisie, Ján Compeľ, Mária Krajgerová 

4. umiestnenie pamätnej tabule venovanej odvlečeným do gulagov, mučeným, zabitým a protiprávne 

väzneným komunistickým režimom v r. 1948-1989 na budove obecného úradu 

5. výsledky inventarizácie majetku obce Hniezdne za rok 2011 

 

B. neschvaľuje: 

1. zmenu umiestnenia stavby bioplynovej stanice v ochrannom pásme ČOV 

 

C. berie na vedomie: 

1. námietku pani Evy Sekelskej k predaju nehnuteľnosti č. s. 79  

2. kontrolu plnenia uznesení OZ 

3. informáciu hlavnej kontrolórky o činnosti  - Správa o výsledku kontroly – pokladničné operácie v ZŠ 

s MŠ Hniezdne 

4. žiadosť Jaroslava Imricha, Hniezdne 428 

5. informáciu o prokurátorskej previerke na úseku životného prostredia  

6. informáciu o aktualizovanom Povodňovom pláne záchranných prác obce Hniezdne  

 

D. žiada: 

1. starostu obce informovať OZ o aktivitách súvisiacich s nehnuteľnosťou s. č. 79 

 

E. odporúča: 

1. finančnej komisii doplniť, resp. prehodnotiť Cenník služieb Domu smútku 

2. umiestnenie stavby bioplynovej stanice za železničnou traťou naľavo od Kamienskeho potoka, resp. 

na hospodárskom dvore Agro-Hniezdne s. r. o.  v smere do Starej Ľubovne 

3. kultúrnej komisii pripraviť návrhy prezentácie obce v termíne do 30.5.2012 

4. podať územnoplánovaciu informáciu firme DOMUS BV s. r. o. Hniezdne, t. j. realizácia investičného 

zámeru po majetkoprávnom vysporiadaní a financovaní prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí 

 

 

          Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 


