Zápisnica č. 2/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 22.4.2013
Prítomní:
5 poslancov podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:
poslanci RNDr. Majirský, Krajger – ospravedlnení
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce
Hniezdne
5. Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie
6. Prerokovanie Zmluvy o spoločnom sociálnom úrade
7. Informácia o zmenách územného plánu sídelného útvaru Stará Ľubovňa
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie o 17,00 hod. otvoril a viedol starosta obce, konštatoval že je prítomných 5 poslancov z 9
a zasadnutie je uznášaniaschopné. Oboznámil poslancov s návrhom programu a vyzval ich, aby sa
k nemu vyjadrili. Keďže k návrhu programu neboli pripomienky ani návrhy na doplnenie, dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie:
prítomní 5 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Pardus
K bodu č. 2
Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov Kuzára, Krajgerovú a Kubisa. K návrhu starostu
poslanci nemali pripomienky ani iné návrhy. 17,05 hod. príchod poslankyne Jurcovej
Hlasovanie:
prítomní 6 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Pardus.
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Pardusa a Baumeistrovú, za zapisovateľa Annu
Krompaščíkovú.
K bodu č. 3
Starosta informoval poslancov o uzneseniach prijatých na zasadnutí dňa 7.3.2013 a k jednotlivým
uzneseniam podal informáciu. Uznesenia z minulého zasadnutia sú v plnení, splnené boli uznesenia
A./4, A./5, A.8.
17,15 hod. príchod poslanca Šimkoviča.
K bodu č. 4
S návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 oboznámila poslancov p. Krompaščíková, ktorá tiež
zdôvodnila potrebu doplnenia pôvodného VZN v zmysle novely nariadenia vlády č. 668/2004.
Uvedenou novelou boli stanovené nové hodnoty koeficientov pre financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva. Novelou sa zavádza koeficient pre financovanie záujmového
vzdelávania detí v centrách voľného času a správy školských objektov z podielu na dani z príjmov
fyzických osôb. Deti s trvalým pobytom na území obce Hniezdne navštevujú CVČ, ktorých
zriaďovateľmi sú iné subjekty (Mesto Stará Ľubovňa, RK cirkev), preto poskytnutie finančných
prostriedkov vo forme bežného transferu musí byť upravené VZN. Navrhovaným dodatkom sa
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upravujú podmienky poskytovania dotácie na záujmové vzdelávanie detí v trvalým pobytom v obci
Hniezdne v centrách voľného času na území inej obce. Dodatok stanovuje, aké doklady je žiadateľ
okrem už ustanovených dokladov povinný predložiť k žiadosti, v akých termínoch a v akej výške bude
schválená dotácia žiadateľovi poskytnutá.
Starosta informoval poslancov o spôsobe výpočtu ročného príspevku na dieťa v CVČ a o žiadostiach,
ktoré obdržala obec do zverejnenia návrhu a o žiadosti Mesta Stará Ľubovňa po výzve na doplnenie
žiadosti.
posl. Kuzár – dňa 15.4.2013 zasadla finančná komisia, ktorá sa oboznámila so návrhom Dodatku č. 1
k VZN č. 1/2008 a odporúča dodatok OZ schváliť
posl. Krajgerová – štylistická úprava, oprava chýb
Hlasovanie:
prítomní 7 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič
Z dôvodu naliehavého verejného záujmu sa dátum účinnosti ustanovuje od 23.4.2013.
Hlasovanie:
prítomní 7 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič
K bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o doplnenej žiadosti Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie
na financovanie CVČ. CVČ navštevuje 7 detí z obce, požiadavka na financovanie je 235 eur ročne na
jedno dieťa = 1645 eur
posl. Šimkovič a Pardus – odporúčajú poskytnúť dotáciu vo výške 65 eur ročne na jedno dieťa, t. j.
455 eur
Hlasovanie:
Za hlasovali:

prítomní 7 poslanci
Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič

K bodu č. 6
Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou mnohých starostov obcí okresu na vytvorenie
spoločného sociálneho úradu, ktorá bola prerokovaná aj na Rade ĽRZMO. Išlo by o vytvorenie
spoločného úradu pre výkon odborných činností na úseku sociálnych vecí (predovšetkým
opatrovateľská služba, odborné poradenstvo, odľahčovacia služba, posudková činnosť). Uvedené
činnosti sú doteraz zabezpečované vlastnými zamestnancami obce. Mestom Stará Ľubovňa bol
predložený návrh Zmluvy o spoločnom úrade pre zabezpečenie sociálnych služieb. V návrhu zmluvy
bol predložený i rozpočet, ktorý pri zabezpečovaní služieb pre cca 25000 obyvateľov okresu jedným
odborným zamestnancov predpokladá finančné nároky vo výške zhruba 18000 eur, v tom
jednorázovo 2000 eur na vybavenie úradu. Pri zapojení obcí s minimálnym počtom 25000 obyvateľov
a jedného zamestnanca by ročné náklady obce predstavovali výšku 0,70 eur na jedného obyvateľa
obce.
OZ prerokovalo návrh tejto zmluvy a neodporúča pristúpenie k spoločnému úradu.
Hlasovanie o pristúpení k zmluve:
prítomní 7 poslanci
Za hlasovali poslanci: -Proti hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Krajgerová, Pardus, Šimkovič
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Zdržali sa poslanci:

Kuzár

K bodu č. 7
Starosta oboznámil poslancov, že Mesto Stará Ľubovňa v súvislosti s návrhom konceptu územného
plánu sídelného útvaru Stará Ľubovňa navrhlo ďalšie zmeny a doplnky, na prerokovanie ktorých bol
pozvaný starosta obce. Vysvetlil, že ide o lokalitu medzi Lipníkmi, kde sa má vytvoriť územná rezerva
pre IBV, kde majú byť umiestnené sociálne slabšie rodiny. Tento návrh bude mať určite nepriaznivý
dosah i na obec Hniezdne. Lokalita je vybratá nevhodne cca 200 m od hlavnej cesty I. triedy,
v blízkosti rybníka, kde sa predpokladá vybudovanie rekreačnej oblasti a je blízko pri hranici
s katastrálnym územím obce Hniezdne.
posl. Kuzár – je to nevhodne vybratá lokalita, odporúča nesúhlasiť s takýmto riešením
hl. kontrolórka – už v minulosti boli tendencie osamostatniť túto skupinu obyvateľstva
OZ berie na vedomie informáciu starostu a odporúča starostovi zaujať zamietavé stanovisko k takto
navrhovanej územnej rezerve pre IBV v blízkosti katastrálnej hranice s obcou Hniezdne
Hlasovanie:
Za hlasovali:

prítomní 7 poslanci
Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič

K bodu č. 8
posl. Pardus – navrhuje novelizáciu smernice o verejnom obstarávaní
starosta – zákon o verejnom obstarávaní bol novelizovaný a v parlamente je predložená veľká novela,
ktorá by mala byť účinná od 1.7.2013, počkáme na novelu a pripravíme novú smernicu
starosta – informoval poslancov, že dal vyhotoviť znalecký posudok na pozemok, o kúpu ktorého
prejavila záujem pani Jozefína Begonja
p. Krompaščíková – predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce v súvislosti s dnes
schválenou dotáciou pre Mesto Stará Ľubovňa:
- v príjmovej časti na rozpočtovej položke 111003 o +455 eur
- vo výdavkovej časti rozpočtu na rozpočtovej klasifikácii 01116 641009, program 1.1.2 Administratíva
a správa obce o +455 eur
Hlasovanie:
Za hlasovali:

prítomní 7 poslanci
Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič

posl. Šimkovič – rozmiestnené VO kontajnery boli po pristavení v priebehu 20 – 30 min. naplnené
a to len dvoma ľuďmi
starosta – obec je zo zákona povinná najmenej dvakrát ročne zabezpečiť zber veľkoobjemového
odpadu
K bodu č. 9
Návrh uznesenia prečítala posl. Krajgerová.
Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
prítomní 7 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Pardus, Šimkovič
K bodu č. 10
Keďže poslanci už nemali žiadne ďalšie príspevky, zasadnutie OZ starosta obce ukončil o 18,10 hod.

Zapísala:
Anna Krompaščíková

Overovatelia:
Peter Pardus
Mária Baumeistrová
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Uznesenie č. 2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 22.4.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom:
A. schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

program zasadnutia v predloženom znení
návrhovú komisiu v zložení Mgr. Jozef Kuzár, Mgr. Mária Krajgerová a Pavol Kubis,
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce
Hniezdne
účinnosť doplneného VZN č. 1/2008 od 23.4.2013
poskytnutie dotácie Mestu Stará Ľubovňa na záujmovú činnosť detí v centre voľného času vo
výške 65 eur ročne na jedno dieťa z obce Hniezdne navštevujúce centrum voľného času
úpravu rozpočtu obce Hniezdne v príjmovej časti na rozpočtovej položke 111003 o +455 eur a vo
výdavkovej časti rozpočtu na rozpočtovej klasifikácii 01116 641009, program 1.1.2
Administratíva a správa obce o +455 eur

B. berie na vedomie:
1.
2.

informáciu starostu obce o plnení uznesení
informáciu starostu obce o zmenách územného plánu a spracovaní nového plánu sídelného
útvaru Stará Ľubovňa

C. neschvaľuje:
1.

pristúpenie do spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb

D. prerokovalo:
1.

pristúpenie do spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb

E. odporúča:
1.

starostovi obce aj naďalej prezentovať zamietavé stanovisko obce Hniezdne k vytvoreniu
územných rezerv k IBV v blízkosti katastrálneho územia obce Hniezdne

Ing. Viktor Selep,
starosta obce
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