
Z Á P I S N I C A 

z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hniezdne konaného dňa 25.09.2012 

 

 

Začiatok zasadnutia :  17,02 hod. 

 

Ukončenie zasadnutia: 19,30 hod. 

 

Miesto konania:  zasadačka Obecného úradu Hniezdne 

 

Počet prítomných poslancov : 9  (Ing. Pavol Šimkovič prišiel o 17,23 hod.) 

 

Prítomní hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

 1. Otvorenie 

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice 

 3. Prezentácia malej vodnej elektrárne Hniezdne spoločnosťou B.P.E. Púchov 

 4. Návrh na schválenie obstarania územného plánu obce Hniezdne 

 5. Diskusia 

 6. Návrh uznesenia 

 7. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Viktor 

Selep. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. 

Poslanci k návrhu programu nemali pripomienky, starosta dal o program hlasovať: 

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

 

 

K bodu č.2 

Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov: Mgr. J. Kuzár, P. Pardus, F. Krajger 

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

Za overovateľov zápisnice starosta určil Mgr. M. Krajgerová, RNDr. D. Majirský, 

za zapisovateľa zápisnice G. Rurovú. 

 

 

K bodu č.3 

Zástupcovia spoločnosti B.P.E Púchov v zložení  Bošňak, Badík a Novosad odprezentovali 

variantu malej vodnej elektrárne ako bola pôvodná ( z 600 na 190 kWh). Ide o dve šnekové 

turbíny, ktoré budú mimo toku na brehu, kde nebudú vytvárať bariéru. Zdutie hladiny 

maximálne 50 cm pri vyššej vode sa klapka automaticky sklopí  ( voda pretečie). Šírka turbín 

bude 10 m a budú vedľa seba. Na základe výkresu bude vytvorené geometrické zameranie, ak 

budú iní vlastníci ako obec, uzatvorí sa nájomná zmluva. 

Šírka turbín 10 metrov a budú vedľa seba. 



p. Starosta doplnil, že elektráreň  bude v priestore oplotenia futbalového ihriska a lesnej 

škôlky. 

 

17,23 hod. príchod poslanca Ing. P. Šimkoviča 

 

p. Krajger – prívodný kanál bude odkrytý 

p. Majirský – bude to zakryté, nebezpečenstvo pádu deti 

p. Novosad – z hľadiska bezpečnosti bude otvor veľmi malý 

p. starosta - ako sa ta klapka bude správať v zime 

p. Compeľ – ľadochody 

p. Badík – klapka sa sklopí pod tlakom ľadov 

p. Bošňak – najideálnejšie riešenie bude zaučiť človeka, ktorý by chodil raz za čas 

skontrolovať chod elektrárne, ak by bola veľmi tuhá zima elektráreň sa odstaví 

p. Pardus – ako je to z hlučnosťou 

p. Novosad -  60 % oproti mlynskému kolu 

p. Krajgerová – ovplyvni koryto vody ľavý breh 

p. Novosad – pripraví sa to všetko v stavebnom povolení 

p. Majirský – kedy si to zistíme, v projekte 

p. Bošňak – musíme si dať pozor na prietok koľko vody pretečie, ináč by sme strácali na 

výrobe 

p. Majirský – aká bude dĺžka elektrárne 

p. Novosad – do 200 metrov 

p. Krajger – oproti sú 2 toky neovplyvnia to, nebudú brzdiť 

p. Novosad – nie, klapka , max. 50 cm 

p. Bošňak – výšky, brehy, hladiny sú zamerané a vypočítané neovplyvnia výtoky 

p. Pardus –použijú sa trhacie práce do kameňa nenaruší to podložie 

p. Novosad - nie, klapka bude po celej šírke( horná hladina) 

p. Krajger – hrádza, kritický úsek pri povodniach, tlak na ľavý breh 

p. Bošňak – či nie sú sporné pozemky 

p. starosta – či boli rokovania s energetickými závodmi ohľadom bodu napojenia 

p. Bošňak – ešte vo fáze 1. varianty čakáme na určenie bodu pripojenia, trasa vedenia elektr. 

vedenia pod zemou, zazmluvnené pozemky 

p. starosta – pred 2 rokmi bol schválený OZ návrh na vybudovanie malej vodnej elektrárne, 

súčasný návrh je definitívny 

p. Badík – environmentálne štúdie – dopady na životné prostredie, nevyžaduje veľké výruby 

drevín 

p. Rybovičová – prínosy pre obec 

p. Bošňak – pozemky = nájomné, pracovné miesto pre 1 obyvateľa, dane z nehnuteľnosti, 

nájomná zmluva na 30 rokov 

 

p. starosta – či sú ešte nejaké otázky a dal hlasovať, kto je za predloženú environmentálnu 

štúdiu vypracovanú v júni 2012 

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

 

K bodu č.4 

Pripraviť alebo nepripraviť územný plán obce, vysvetlil p. starosta, ktorý sa skladá: 

1. prípravné práce 

2. zadanie 

3. koncept 

4. riešenie 



Spracovanie územného plánu a  náklady sú do výšky 10 000 eur podľa počtu obyvateľov, 

z rozpočtu obce , prípadne z dotácie. Po spracovaní UPH prichádza schválenie OZ 

a spracovanie trvá 2 – 3 roky. Robí sa to formou verejného obstarávania. Nájde sa 

obstarávateľ , ktorý má odbornú spôsobilosť a on to robí. 

 

p. Majirský – máme takého v Hniezdnom 

p. starosta – existuje zoznam a vyhlási sa oznámenie 

p. Krajger – ideme do toho a či má to význam 

p. Krajgerová – má to budúcnosť 

p. starosta – veď môžu sa robiť zmeny 

p. Majirský – máme starý územný plán 

p. starosta – nemáme , nejaký sa robil v 70. rokoch, v 90 rokoch sú zakreslené 4 farby , ale nie 

je to schválené, treba rozhodnúť či nám v obci treba územný plán a v prípade áno, 3 roky 

budeme spracovávať pripomienky občanov 

p. Šimkovič – musíme územný plán teraz schvaľovať 

p. starosta – keď chceme dostať dotáciu musíme mať spracované spomínané 2 zadania, 

nezačneme teraz dotáciu v r. 2013 nedostaneme 

p. Rybovičová – ak bude obec žiadať dotáciu z eurofondov jednou z podmienok je , aby mala 

územný plán a poslanci OZ zo zákona č.369 /1990 § 11 majú v kompetencii schvaľovať 

územný plán 

p. Kuzár – počkáme na nový rozpočet 

p. Krajger – urobme súťaž a uvidíme 

p. Krompaščíková – rozpočet sa dá meniť 

p. Rybovičová – nedostaneme dotáciu na rok 2013 

p. Baumeistrová – je jej nepríjemne počúvať 15 000 eur tu a tam a na „ našu “cestu nie sú  

peniaze 

p. starosta – aj PHSR tento rok končí a treba vypracovať nový na rok 2014 – 2020 

a dal hlasovať či začne obec spracovávať územný plán obce 

 

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

 

K bodu č.5 Diskusia: 

 

p. Baumeistrová – kultúrna komisia dostala za úlohu do 10.9.2012 prejsť hrobové miesta na 

miestnom cintoríne a vyňať z evidencie historické hroby, ktoré by boli oslobodené od nájmu 

 

 

p. starosta - firma HAKO s. r. o Liptovský Mikuláš v zastúpení spoločnosti ORANGE 

požiadala obec o stanovisko s výstavbou 60 m stožiara pre skvalitnenie signálu podľa 

predloženého projektu, s majiteľom súkromného pozemku majú podpísanú nájomnú zmluvu , 

vysvetlil p. starosta, kde bude stožiar umiestený a nechal hlasovať o žiadosti. 

 

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

 

p. starosta – informoval poslancov ako je to so žiadosťami o pridelenie bytu, ktoré sú 

evidované do zoznamu a o p. Hudákovej, ktorá emailom oznámila, že vyriešila svoju bytovú 

otázku a žiadosť stiahla 

p. Kuzár – návrh finančnej komisie na zmenu cenníka nájmu domu smútku vo VZN – 

legislatívny proces ( zverejniť na úradnej tabuli, webe, schválenie 15 dní po schválení ) 

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



 

p. Kuzár – parkovanie nákladného autá v križovatke pri p. Kubisovi, nebezpečné situácie 

v doprave 

p. Šimkovič – kompostoviská upratať 

p. Jurcová, p. Krajger – niekto prečerpal fekálie do starej kanalizácie, zápach na celej ulici, 

platí p. Lutzová stočné? 

p. Krajger  - breh Kamienskeho potoka pri Urbanskom 

p. starosta – ochranné pásmo 15 m pred mostom, 15 m za mostom, osloví správu ciest na 

úpravu hrádzu potoka 

 

K bodu č 7 

 

Návrh uznesenia predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ v Hniezdnom konaného 

dňa25.09.2012.  

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

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a 5. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Gabriela Rurová     Overovatelia: Mgr. M. Krajgerová 

          RNDr. D. Majirský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNIEZDNOM 

č. 5/2012 

konaného dňa 29.09.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

 

 

 

 A. SCHVAĽUJE 

   

  1. Program zasadnutia OZ 

  2. Členov návrhovej komisie: Mgr. J. Kuzár, P. Pardus, F. Krajger 

  3. Umiestnenie oporného a vytyčovacieho bodu nadzemného vedenia  

   elektro komunikačnej siete firmy ORANGE Slovensko podľa  

priloženej dokumentácie 

  4. Zoznam 19 hrobových miest, ktorý vytvorila kultúrna komisia. Tieto  

   miesta budú oslobodené z povinnosti platiť nájom za hrobové miesto. 

  5. Návrh finančnej komisie na rozdelenie poplatku za použitie Domu  

   smútku v Hniezdnom na jednotlivé dni v predloženom znení. 

 

 

 

 B. BERIE NA VEDOMIE 

 

  1. Prezentáciu malej vodnej elektrárne firmou B. P. E. Púchov 

 

 

 

 C. SÚHLASÍ 

 

  1. S predloženou environmentálnou štúdiou vypracovanou v júni 2012  

   pre firmu B.P.E Púchov k malej vodnej elektrárne. 

  2. S potrebou územného plánu obce Hniezdne. 

 

 

 D. NESÚHLASÍ 

 

  1. So začatím zaobstarávania územného plánu obce Hniezdne v r. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 

 


