Zápisnica č. 6/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 29.11.2012

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny – 5 poslancov k 17,00 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hniezdne
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne
6. Návrh na schválenie cenníka služieb na rok 2013
7. Správy hlavnej kontrolórky
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.
Konštatoval, že OZ je nateraz uznášaniaschopné, ale neskôr by mali prísť ďalší dvaja poslanci.
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

K bodu č. 2
Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov Baumeistrovú, Mgr. Krajgerovú a Kubisa, za
overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Kuzára a Krajgera, za zapisovateľku pani Ing. Kiszelyovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať:
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 3
Starosta informoval OZ, že uznesenia z predchádzajúceho OZ sú splnené, resp. v plnení.
K bodu č. 4
K bodu č. 5
Tieto body starosta navrhol prerokovať neskôr, pretože nateraz nie je OZ uznášaniaschopné 3/5
väčšinou.
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K bodu č. 6
Starosta obce informoval poslancov o návrhu cenníka služieb na rok 2013, ktorý mali poslanci
pripravený.
Starosta – červeným písmom je návrh ceny a čiernym písmom je súčasný stav. Vylúčime spoplatnenie
vstupu na cintorín, už je to vo VZN. Má niekto otázky?
Baumeisterová – Menšie rodinné oslavy do 5 hodín, je to doplnené v cenníku?
Rybovičová – A čo výpredaje? Bývajú aj viac ako 6 hodín?
Starosta – Výpredaje nezvyknú byť dlhšie ako 6 hodín
Compeľ – Je to akurát do 6 hodín
Kuzár – Ak výpredaj presiahne 6 hod., treba vypočítať alikvotnú čiastku, za každú začatú hodinu 10 €
Starosta – Sú ešte otázky? Sobášna a zasadacia miestnosť sú tam zahrnuté, pretože keď sú voľby,
musíme to vedieť vyúčtovať, z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov od štátu. Dal hlasovať o
návrhu cenníka za služby poskytované obcou Hniezdne s doplnením výpredaja tovaru nad 6 hod. – za
každú začatú hodinu doplatok 10,-€.
Hlasovanie: za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 7
Kontrolórka obce Hniezdne informovala OZ o svojej činnosti za 2. polrok 2012.
17, 25 hod. – príchod poslanca Ing. Šimkoviča
Po prečítaní správ hlavnej kontrolórky obce, starosta povedal, že bližšie sa prijatými opatreniami
budeme zaoberať od januára budúceho roka a všetko dáme do súladu so zákonom a predstavami
kontrolórky obce.
Poslanci zobrali na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 8
Pani Krompaščíková predniesla návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2012 a vysvetlila poslancom aj
jednotlivé položky návrhu. OcÚ vykonával rozpočtové opatrenia tak, ako to ukladá zákon. Rozpočet
je po úprave vyrovnaný.
Starosta – Sú otázky ?
Ing. Šimkovič – Čo sa robilo na kultúrnom dome, že je tam navýšenie?
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Starosta - Je tam navýšenie, lebo KD sa prerábal, najmä podlaha, výmena okien, maľovanie, omietky
v sále, schodisko, dvere a podobne
Mgr. Krajgerová – Je tam navýšenie o 5000,-€ za služby?
Starosta – patria tam projekty, bankové poplatky, nové čerpadlo do prečerpávacej stanice pri p.
Jozefíkovi, úhrada faktúr a iné, dal hlasovať o návrhu č. 1 úpravy rozpočtu obce na rok 2012
Hlasovanie:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Príchodom Ing. Šimkoviča starosta skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné 3/5 väčšinou, preto
navrhol vrátiť sa k bodom 4 a 5
K bodu č. 4
Starosta požiadal p. Krompaščíkovú o prednesenie návrhu Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Hniezdne. Pani Krompaščíková predniesla dôvodovú správu a informovala
poslancov, že tá bola predmetom rokovania finančnej komisie. K tomuto návrhu nebili doručené
žiadne pripomienky.
17,55 hod. – príchod poslankyne Jurcovej
Starosta – Ďakujem, má niekto otázky?
Kuzár – Nemám otázky, len chcem vysvetliť, prečo sa celý zámer vykonal. Finančná komisia navrhla
niektoré úpravy, prípadne doplnenia, ktoré sú už zapracované v predloženom dokumente
(zasadnutie komisie sa uskutočnilo ešte pred zverejnením návrhu). Všetko sme prešli a odporúčame
OZ zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce schváliť
Starosta- Ešte doplním, že ak sa uskutočňuje prevod majetku formou dobrovoľnej dražby, obec
nevstupuje do konania, to môžu len oprávnené osoby v zmysle zákona.
Rybovičová – Mám technickú pripomienku: za textom OZ môže mimo postupu rozhodnúť
o prevode... (v § 12 ods. 1), navrhujem doplniť: ... a schválení 3/5 väčšinou.
Poslanci odporučili schváliť Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hniezdne
s doplnením.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 5
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Hniezdne
prečítala p. Krompaščíková. Je to nové VZN v plnom znení, posledné bolo z roku 2009. Dôvodom
spracovania nového dokumentu je novela zákona 582/2004, ktorá nadobúda účinnosť od 01.12.2012,
predniesla dôvodovú správu o zmenách vo VZN.
-

mení sa členenie stavby – posudzuje sa z hľadiska užívania

-

všetky dane sa vyrubujú formou rozhodnutia a nie platobným výmerom
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-

poplatok za osobu ostáva vo výške 16,50€

-

nie je možné poskytnúť plošnú úľavu na TKO a iné

Návrh VZN bol zverejnený od 8.11.2012 a obdržali sme k nemu 2 pripomienky. Prvá pripomienka je
od finančnej komisie a druhá od útvaru TSP.
Finančná komisia 27.11.2012 prerokovala VZN a odporučila v čl. 11, bod 14, prvá odrážka opraviť text
„... pokiaľ je toto potvrdenie vydané v inom ako českom jazyku – týka sa občanov obce dlhodobo
žijúcich v zahraničí,“ na „... ak je toto potvrdenie vydané v inom ako slovenskom alebo českom
jazyku,“ a tiež vypustiť slová „alebo kópia potvrdenia“
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

V čl. 11 bod 14 druhá odrážka vypustiť slová: „v zahraničí alebo potvrdenie alebo kópia potvrdenia
príslušného orgánu o pobyte vydanom podľa predpisov príslušnej krajiny, v ktorej sa poplatník
zdržiava, spolu s prekladom tohto potvrdenia, pokiaľ je toto potvrdenie vydané v inom ako českom,
nemeckom alebo anglickom jazyku.“, za slová „o dennom štúdiu“ vložiť text „ vydaného príslušnou
školou“ a vypustiť slová „alebo kópia potvrdenia“
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

V druhej odrážke čl. 11 bodu 14 vypustiť vetu „Akceptuje sa aj potvrdenie slovenskej školy, v ktorej
je študent zapísaný na dennom štúdiu a ktorá potvrdí, že daný študent študuje v zahraničí.“
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

V čl. 11, bod 15 na začiatku textu za slovo Obec vložiť slovo môže, za slová na základe vložiť slovo
individuálnej, vypustiť body a) a b), písmeno c) nahradiť písmenom a) .
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

V čl. 11, bod 14 písm. d) doplniť o preukázanie veku kópiou OP a podaním žiadosti o úľavu a zmeniť
na písmeno b)
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Pani Krompaščíková predniesla druhú pripomienku od útvaru terénnej sociálnej práce a to aby
písmeno e) bolo nahradené písmenom c) podľa textu v čl. 11 bod 14 VZN č. 2/2009
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Čl. 12, bod 16 – doplniť aj o všeobecné porušenie VZN
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

Čl. 11 bod 16 nahradiť slovo a slovom alebo a na konci vety doplniť text „nasledujúceho roka“
a ďalšiu vetu „Ak sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku
zdaňovacieho obdobia je potrebné žiadosť podať do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0
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Šimkovič – Poplatok za psa musí byť rozčlenený? Ako sa pes držaný v domácnosti preukáže?
Krompaščíková – zo zákona vyplýva, že obec, ktorá takúto daň na svojom území zaviedla, daň za psa
rozhodnutím vyrubí. Výška tejto dane je ešte jednou z najnižších v porovnaní s inými približne
rovnako veľkými obcami.
OZ prerokovalo návrh VZN č. 1/2012 a schvaľuje VZN č. 1/2012 v zmysle prerokovaných
a schválených pripomienok.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 9
Starosta oboznámil OZ so správami audítorky o vykonanom audite individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierky a OZ ich berie na vedomie
Ďalej predložil oznámenie o skončení nájmu k 28.02.2013 od M. Mačáka a D. Eliášovej.
OZ schvaľuje zámer prenájmu bytu v 16-bytovej jednotke od 01.03.2013
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Starosta predložil žiadosti o nájom obecných bytov od P. Kubisa ml. a p. Urdovej, Orlov – tá bude
vyzvaná na doplnenie žiadosti. OZ berie na vedomie a odporúča zaradiť nové žiadosti o pridelenie
bytu do zoznamu žiadateľov o byt.
Žiadosť PZ Špica o schválenie prenájmu obecných pozemkov, uznanie poľovného revíru
OZ schvaľuje zámer prenajať PZ Špica obecné pozemky a ruší uznesenie č. 2/2012 z dňa 25.06.2012
bod č. A/6 .
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Starosta navrhol 10 min. prestávku
Starosta predložil žiadosť B. Drabinského o odkúpenie časti obecného pozemku KN-E 649/6 pod
časťou jeho domu vo výmere 4 m2 .
OZ schvaľuje zámer odpredať priamym predajom časť pozemku vo vlastníctve obce Hniezdne
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde vlastníkom stavby je pán B. Drabinský.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Žiadosť p. Compľa Stanislava, Hniezdne č. 378 o odkúpenie časti pozemku KN-C 718 o výmere 51 m2
za rodinným domom č. 41
Po krátkej diskusií poslanci vyjadrili nesúhlas k odpredaju pozemku v takejto výmere.
Hlasovanie:

za: 0

zdržal sa: 0

proti: 7

nehlasoval: 0

Žiadosť p. M. Pardusovej, Hniezdne č. 400 o schválenie zámeny pozemku o výmere 16 m2
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Po krátkej diskusií poslanci vyjadrili súhlas so zámerom zámeny pozemku v takejto výmere, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Žiadosť p. M. Alexyho o odkúpenie pozemku č. KNC 701/2 – zastavaná plocha
Po krátkej diskusií poslanci vyjadrili nesúhlas s odpredajom pozemku.
Hlasovanie:

za: 0

zdržal sa: 2

proti: 5

nehlasoval: 0

Žiadosť p. E. Žitkoviča o uzavretie nájomnej zmluvy s obcou na pozemky KN-E 536/1 o výmere 197
m2 a KN-E 536/2 o výmere 373 m2
Poslanci sa zhodli na tom, aby žiadateľ doplnil svoju žiadosť o presné zameranie pozemkov a navrhol
podmienky a výšku nájmu.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 10
Neboli žiadne diskusné príspevky. Diskutovalo sa pri jednotlivých bodoch programu.

K bodu č. 11
Návrh uznesenia prečítala p. Mgr. Krajgerová
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 12
Na záver rokovania starosta obce poďakoval poslancom a prítomným a rokovanie OZ ukončil o 21,40
hod.

Zapísala: Ing. Tatiana Kiszelyová

Overovatelia:
Mgr. Jozef Kuzár
František Krajger
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Uznesenie č. 6/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 29.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom:
A. schvaľuje:
1. program zasadnutia OZ
2. návrhovú komisiu v zložení p. Baumeistrová, Mgr. Krajgerová, Kubis
3. Návrh cenníka za služby poskytované obcou Hniezdne s doplnením výpredaja tovaru nad 6 hod. –
za každú začatú hodinu doplatok 10,-€
4. Návrh č. 1 úpravy rozpočtu obce na rok 2012
5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hniezdne
6. Návrh
VZN
č.
1/2012
o
miestnych
daniach
a
miestnom
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne

poplatku

za

7. 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu bytu v 16-bytovej jednotke od 01.03.2013
8. 3/5 väčšinou zámer prenájmu obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, PZ
Špica Hniezdne
9. 3/5 väčšinou zámer predať pozemok vo vlastníctve obce Hniezdne KN-E 649/6 o výmere 4 m2
priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa B. Drabinskému
10.3/5 väčšinou zámer zámeny pozemku KN-C 639/4 o výmere 16 m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa M. Pardusovej za obecný pozemok KN-C 720/6
B. berie na vedomie:
1. informáciu o plnení uznesení
2. záznam o výsledku kontroly dodržiavania účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania
prenesených a originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Hniezdne pre 2. polrok 2012
3. záznam o výsledku kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Hniezdne
k 01.09.2012
4. záznam o výsledku kontroly plnenia úloh podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., č. 112/2012
Z.z. a zák. č. 242/1998 Z.z.
5. správu o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti hospodárenia
s finančnými prostriedkami a majetkom obce Hniezdne – obecné lesy za rok 2011
6. správu nezávislej audítorky – audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Hniezdne za rok 2011
7. správu nezávislej audítorky – audit riadnej účtovnej uzávierky obce Hniezdne za rok 2011
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8. poznámky k audítorskej správe
9. žiadosť p. Mačáka a D. Eliášovej o ukončení nájomnej zmluvy k 28.02.2013
C. prerokovalo:
1. zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hniezdne
2. návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Hniezdne
D. odporúča:
1. zaradiť nové žiadosti o pridelenie bytu do zoznamu žiadateľov o byt
2. vyzvať na doplnenie žiadosti E. Žitkoviča o presnú výmeru a navrhnúť podmienky nájmu pozemkov
E. ruší:
1. uznesenie č. 3/2012 zo dňa 25.06.2012 bod A/6, z dôvodu neplatnosti uznesenia
F. neschvaľuje:
1. zámer predať pozemok p. S. Compľovi za domom č. 41, časť pozemku KN-C 718
2. zámer predaja časti pozemku 701/2 p. M. Alexymu

Ing. Viktor Selep,
starosta obce
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