
Zápisnica č. 7/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 13.12.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov k 17,00 hod. 

                                                                                         17,18 hod. príchod Ing. Šimkoviča 

                                                                                         17,22 hod. príchod Mgr. Krajgerovej 

                                                   

Program: 

  

       1.  Otvorenie 

 2.  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 3.  Kontrola plnenia uznesení OZ 

4. Návrh Rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

5. Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o pohrebisku 

v obci Hniezdne 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na 1. polrok 

2013 – doplnenie programu 

7. (6.) Rôzne 

8. (7.) Diskusia 

9. (8.) Návrh uznesenia 

10. (9.) Záver 

 

K bodu č. 1 
 
Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. 

Návrh programu, ktorý dostali poslanci v pozvánke doručenej mailom, starosta navrhol 

doplniť o bod – „Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na 1. 

polrok 2013.“ Keďže poslanci k návrhu programu a jeho doplneniu nemali pripomienky, 

starosta dal o programe hlasovať: 

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

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov RNDr. Majirského Dušana, p. Pardusa Petra 

a p. Jurcovú Annu, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Kubisa Pavla, Mgr. Kuzára 

Jozefa, za zapisovateľku p. Kubisovú Valériu. 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 obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia OZ č. 6 zo dňa: 29.11.2012. 
Jednotlivé body uznesenia sú splnené, respektíve sú v plnení. Zámery sú vyvesené na 
internetovej stránke obce aj na úradnej tabuli obce.  
OZ berie na vedomie plnenie uznesenia. 
 
K bodu č. 4 
 
Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 

2015, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce, aj na úradnej tabuli. 

Podrobnejší komentár predniesla hlavná ekonómka obce p. Krompaščíková Anna. Rozpočet 

obce je navrhnutý ako vyrovnaný, v bežnom rozpočte ako prebytkový, vo finančných 

operáciách schodkový. Rozpočet obce zahŕňa bežnú prevádzku úradu a obecných zariadení. 

Pre rok 2013 nie sú plánované ani rozpočtované žiadne investície. 

Bežný rozpočet:   príjmy         753 239,- eur    

                             výdavky      711 147,- eur 

 

Kapitálový rozpočet:  príjmy              0 eur 

                                   výdavky            0 eur 

 

Finančné operácie:     príjmy                 0 eur 

                                    výdavky     42 092 eur    

 

17,18 – príchod poslanca Ing. Šimkoviča   

17,22 – príchod poslankyne Mgr. Krajgerovej  

Na Obec Hniezdne boli dňa: 12.12.2012 doručené „Pripomienky k návrhu rozpočtu výdavkov 

– originálne kompetencie. 

Starosta obce Ing. Selep Viktor uviedol, že pripomienky sú rozpísané v piatich bodoch: 

1. Ekonomická klasifikácia 610  -...navýšiť o 5 %  čo predstavuje čiastku cca 70 900,- eur  

2. Ekonomická klasifikácie 630 - ... navrhujú  18 000,- eur 

3. Ekonomická klasifikácia 620 - ... navrhujú  24 000,- eur  

4. Sumárne po uvedených úpravách navrhujú rozpočet pre originálne kompetencie na 

rok 2019 vo výške 112 900,- eur. 

5. Rozpočet ZŠ s MŠ Hniezdne 244 v prenesených kompetenciách navrhujú upraviť 

podľa úrovne roku 2012 

PaedDr. František Solár – riaditeľ ZŠ s MŠ Hniezdne – žiada upraviť návrh rozpočtu 

v originálnych kompetenciách podľa predložených pripomienok.  

S p. Firtovou – ekonómkou  ZŠ s MŠ sa dňa 13. 12. 2012 zúčastnili porady na OcÚ, kde 

predniesli mzdový plán na rok 2013. Prenesené kompetencie – normatívy budú známe na 

začiatku roka 2013. 



 

Ing. Selep  Viktor – vlastné príjmy v roku 2012 v ZŠ s MŠ  Hniezdne činili 10 139,- eur. Rozdiel 

medzi návrhom  rozpočtu a požiadavkami je 10 900,- eur –  vlastné príjmy 

  

Krompaščíková Anna –  k návrhu rozpočtu zasadala Komisia pre financie, výstavbu a lesné 

hospodárstvo. 

 

Mgr. Kuzár Jozef – prenesené kompetencie – bez problémov 

                               originálne kompetencie – navrhuje navýšiť o vlastné príjmy . 

Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo odporúča obecnému zastupiteľstvu 

schváliť Návrh rozpočtu na rok 2013 s navýšením v OK o vlastné príjmy a vziať na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2014 -2015. 

- mimoriadne príjmy použiť na opravu cesty na tzv. školskej ulici 

 

Krompaščíková Anna -  v rozpočte je zapracovaná projektová dokumentácia na uvedenú 

cestu  

 

Ing. Selep Viktor -  je zadané vypracovanie projektovej  dokumentácie, projekt je spracovaný 

 

Ing. Rybovičová Júlia – návrh rozpočtu nie je nemenný, počas roka je možné robiť zmeny 

a úpravy. 

Doporučuje, terajší návrh rozpočtu schváliť. 

 

Pardus Peter -  čo obsahuje položka „odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru  

 

Ing. Selep Viktor – práce na dohodu o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce napr. 

odmena za verejné obstarávanie. 

 

Ing. Šimkovič Pavol – aký je prínos z organizácií, ktorých sme členmi a platíme členské 

príspevky 

 

Krompaščíková Anna – napríklad tým, že sme členmi RVC Štrba platíme poplatok za školenie 

vo výške 10,- eur, pričom nečlenovia platia  30,- eur. Zúčastňujeme sa predovšetkým školení 

organizovaných RVC Štrba.  

 

Ing. Selep Viktor – na Obec Hniezdne boli doručenie žiadosti o dotáciu od ZO JDS, ZO SZPB, 

Gréckokatolíckej charity /GKCH/– Dom sv. Anny v Starej Ľubovni – tieto žiadosti boli 

doručené do termínu, kedy sa dali zohľadniť v návrhu rozpočtu. Žiadosť Rímsko-katolíckej 

cirkvi - farnosť Hniezdne a miestneho spolku SČK v Novej Ľubovni, boli doručené po termíne. 

 



V položke 642 transfery jednotl. a nezisk. organ. je 500,- eur pre JDS, SZPB, a 663,- eur pre 

GKCH. 

 

Ing. Šimkovič Pavol – žiadosť rímskokatolíckej cirkvi - farnosť  Hniezdne, je na opravu fasády 

kostola zo severnej a východnej strany.  

 

Ing. Selep Viktor  - v návrhu rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky na osvetlenie kostola 

z východnej strany. 

 

Pardus Peter – pokiaľ nevieme nájsť finančné prostriedky z iných zdrojov, navrhujem rozdeliť 

položku 642 – nefinančné PO /GKCH/  - 663,eur na sumu 500,-eur – rímskokatolícka cirkev – 

farnosť Hniezdne, a 163 – eur  GKCH  Stará Ľubovňa. 

 

Jurcová Anna -  navrhujem položku 633 – reprezentačné výdavky ponížiť o 50,- eur, a povýšiť 

položku 642 – občianske združenia - prostriedky poskytnúť miestnemu spolku SČK v Novej 

Ľubovni pre nášho občana p. Jána Compľa Hniezdne č. 197. 

 

Hlasovanie za zmenu  návrhu rozpočtu 

   

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

 

Mgr. Krajgerová Mária –  položka 635  - údržba výpočtovej techniky a softvéru je vysoká. 

 

Krompaščíková  Anna – na obecnom úrade je rozsiahly informačný systém, ale aj portál, čo 

vyžaduje nemalé finančné prostriedky. 

 

Pardus Peter – položka 632 – elektrická energia – ihriská – je to dosť vysoká položka. Bolo by 

potrebné zabezpečiť, aby k osvetleniu na hokejovom ihrisku nemali prístup deti, čo je často 

príčinou jeho osvetlenia aj v nočných hodinách. 

 

Kubis Pavol – osvetlenie zabezpečiť prepínacími hodinami, ktoré budú mať stanovený čas 

kedy sa osvetlenie zapne a kedy vypne. Zároveň formou oznamu pri ihrisku upozorniť 

návštevníkov že doba osvetlenia ihriska je v čase od – do. 

 

Ing. Selep Viktor – skrinka s vypínačom osvetlenia bola minulý rok obnovená a zaistená proti 

prístupu deti, ale stále to niekto poškodí. Ohľadne prepínacích hodín sa budeme  informovať. 

Pardus Peter – všimol som si že obec zakúpila  prevádzkové stroje, - kosačku, mulčovač.... 

Chcem sa opýtať, kto rozhodol o ich zakúpení, koľko bola ich obstarávacia cena, prečo o tom 

nebolo informované OZ, alebo finančná komisia. Domievam sa že by bolo výhodnejšie 

zakúpiť čelný nakladač na traktor, ktorý by bol nápomocný pri vývoze kompostovisk. 

Zaujímalo by ma v akej výške sú fakturované tieto práce p. Zbuškom. 



Ing. Šimkovič Pavol – žiada informovať OZ o zakúpení prevádzkových strojov vyššej hodnoty 

Jurcová Anna – OZ je málo informované 

Mgr. Krajgerová Mária – OZ je málo respektíve neskoro informované 

 

Krompaščíková Anna – nákup bol z podnikateľskej činnosti. 

Ing. Selep Viktor – starosta obce. O zakúpení týchto  prevádzkových strojov som rozhodol ja.  

Nákupu predbiehal prieskum trhu.    

 

Hlasovanie za rozpočet obce Hniezdne s navrhnutými úpravami 

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

Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2013 tvorí súčasť tejto zápisnice 

OZ schvaľuje:   

                        Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 163,- eur GKCH Prešov 

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

                        Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 300,- eur JDS Hniezdne 

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

                        Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 200,- eur SZPB Hniezdne 

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

                        Dotáciu z rozpočtu obce vo výške  50,- eur SČK Nová Ľubovňa 

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

                        Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500,- eur  RK. cirkev Hniezdne  

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

 

 K bodu č. 5 

 

Návrh Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2010 o pohrebisku v obci Hniezdne.  
 
Mgr. Kuzár Jozef – týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú ustanovenia VZN č. 1/2012 (ďalej 
len VZN č. 1/2010) o pohrebisku v obci Hniezdne  a jeho príloha Prevádzkový poriadok 
pohrebiska obce Hniezdne. Sú tu vysvetlené pojmy hrob, prehĺbený hrob, dvojhrob, hrobka. 
Menil sa cenník služieb – a.- nájom za hrobové miesto v hrobe na jeden rok, 
                                              b.- nájom za hrobové miesto v hrobke na jeden tok, 
                                              c.- poplatky  za použitie domu smútku a za použitie chladiaceho 
zariadenia a vstup na pohrebisko pre firmy . 
 
Hlasovanie za schválenie „Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2010 o pohrebisku v obci Hniezdne“ 

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

Účinnosť tohto dodatku je od 1.1.2013 
Návrh Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2010 tvorí súčasť tejto zápisnice  
K bodu č. 6 
 



Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na 1. polrok 2013, 
predniesla hlavná kontrolórka obce Hniezdne Ing. Júlia Rybovičová. 
 
Hlasovanie za schválenie „Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na 

1. polrok 2013 

 

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

 

Ing. Rybovičová Júlia – je potrebné schváliť „Poverenie na výkon kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na 1. polrok 2013 

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

K bodu č. 7 
 
Rôzne.  V tomto bode neboli žiadne pripomienky zo strany starostu obce, ani poslancov. 
 
K bodu č. 8 
 
Diskusia. 
 
Ing. Šimkovič Pavol – pýtal sa, či nie je potrebné schváliť prenájom bytu. 
 
Ing. Selep Viktor -  na internetovej stránke obce a verejnej tabuli, je zverejnený zámer 
prenájmu nehnuteľného majetku Obce hniezdne. 
 
Baumeistrová Mária – na školskej ulici  bola robená údržba vedenia elektrickej energie. Práce 
sú urobené z obidvoch strán ulice, avšak stred je nedokončený. Chcem sa opýtať, kto tieto 
práce robí a  kedy budú dokončené. 
 
Ing. Selep Viktor – práce vykonáva a financuje  Východoslovenská distribučná spoločnosť, 
ktorá to s nami nekonzultovala. Bolo nám len doručené oznámenie, so žiadosťou 
o vyhlásenie prerušenia dodávky elektrickej energie. 
 
Pardus Peter - minulý rok som mal požiadavku, aby stretnutie s Mikulášom bolo 
organizované neskôr, aby sa ho mohli zúčastniť aj rodičia deti, ktorí sú v práci.  Bolo mi 
povedané, že nie je problém – stačí povedať. Ostal som prekvapený, keď dcéra doniesla 
oznam, že stretnutie s Mikulášom toho roku bude o 14, 30 hod. 
 
PaedDr. Solár František – stretnutie s Mikulášom sa robí s ohľadom na detí z materskej školy, 
ktoré po vystúpení sa vracajú do školy a tam si po ne prichádzajú rodičia. Myslím, že akcia  
bola pripravená dobre. Žiaci mali hodnotný kultúrny program, deti dostávali baličky, ktoré 
balili rodičia a dve pracovníčky OcÚ.  Pre zúčastnených bol pripravený aj teplý čaj. 
 
Pardus Peter – ja verím, že bolo všetko dobre pripravené, ale čo z toho, keď rodičia, ktorí 
pracujú sa toho nemohli zúčastniť a  vidieť vystupovať svoje deti. Pre koho sa to všetko robí? 



Pripadá mi to ako teroristická akcia. Nabudúce stačí to urobiť v škole pod jedličkou, aspoň 
budú v teple.  
 
Ing. Viktor Selep – táto akcia sa robí pre deti a ich účasť bola veľká. 
    
K bodu č. 9 
 
Návrh uznesenia predniesol RNDr. Majirský Dušan. 
 
K bodu č. 10 
 
V závere starosta prítomným poďakoval za účasť, poprial im príjemné prežitie vianočných 
sviatkov  a o 19,00 hod zasadanie OZ ukončil.  
 
 
Zapísala: Valéria Kubisová                Overovatelia:  

         Mgr. Jozef Kuzár 

         Pavol Kubis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 7/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 13.12.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 

A. schvaľuje: 

1. Program zasadnutia OZ s doplnením o bod „Návrh na schválenie plánu činnosti hlavnej 

kontrolórky na 1. polrok 2O13. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Majirský, Pardus, Jurcová 

3. Rozpočet obce Hniezdne na rok 2O13 s navrhnutými úpravami 

4. Dotáciu z rozpočtu obce vo výške: 163,- € GKCH Prešov 

5. Dotáciu z rozpočtu obce vo výške: 300,-€ JDS Hniezdne 

6. Dotáciu z rozpočtu obce vo výške: 200,-€ SZPB Hniezdne 

7.  Dotáciu z rozpočtu obce vo výške: 50,-€ SČK Nová Ľubovňa 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 

9. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013  

10. Poverenie na výkon kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013 

 

B. berie na vedomie: 

1. Informáciu o plnení uznesení OZ 

2. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

3. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a 2015 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 

2015 

 


