
 

Zápisnica č. 3/2013 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 25.6.2013 

 
Prítomní: 7 poslancov - podľa prezenčnej listiny  
Neprítomní : 2 poslanci – F. Krajger, P. Šimkovič - ospravedlnení 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
4. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky 

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti 
6. Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov obce Hniezdne za rok 2012 

7. Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2012 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Hniezdne za rok 2012 

9. Správy nezávislého audítora k účtovným závierkam zostaveným k 31.12.2012 

10. Návrh na schválenie platu starostovi obce 

11. Rôzne – žiadosti 
12. Diskusia 

13. Návrh uznesenia 

14. Záver 

 
K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ o 17,01 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 
Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné . 
Návrh programu dostali poslanci v pozvánke doručenej mailom. Starosta obce navrhol zlúčiť body 7 
a 8 programu do jedného bodu. Keďže poslanci k návrhu programu nemali pripomienky, starosta dal 
o programe hlasovať: 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 

K bodu č. 2 
Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov p. Pardusa, p. Baumeistrovú, p. Jurcovú ,  za 
overovateľov zápisnice určil poslancov p. Krajgerovú a  p. Kubisa, za zapisovateľa p. Compľa. 
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 3 
Starosta informoval poslancov o uzneseniach prijatých na zasadnutí dňa 22.4.2013 a k jednotlivým 
uzneseniam podal informáciu. Uznesenia z minulého zasadnutia sú v plnení, resp. splnené. 
Poslanci vzali informáciu starostu na vedomie. 
 
K bodu č. 4 
Starosta  dal slovo hlavnej kontrolórke obce.  
Ing. Rybovičová   - preložila návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hniezdne na II. 
polrok 2013. 
Bez návrhov a pripomienok poslancov 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 5 
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce. 



 

Ing. Rybovičová - oboznámila OZ  s predložením správy o výsledku následnej kontroly opatrení   
   z predchádzajúcich kontrol hlavného kontrolóra obce za roky 2009, 2010 a 2011. 
 - oboznámila OZ so záznamom  o výsledku kontroly inventarizácie majetku,  
   záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Hniezdne k 31.12.2012. 
-  oboznámila OZ so záznamom  o výsledku kontroly pokladničných operácií za rok  
    2012 a prvé dva mesiace za rok 2013. 

Poslanci vzali informácie na vedomie. 
 
  K bodu č. 6 
Starosta dal slovo hlavnej ekonómke obce. 
p. Krompaščíková – oboznámila OZ so správou o inventarizácií majetku, pohľadávok a záväzkov obce 
Hniezdne. 
Poslanci vzali na vedomie správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2012 a následne hlasovali  za 
schválenie výsledku inventarizácie k 31.12.2012. 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodom č. 7 a 8 
Starosta dal slovo hlavnej ekonómke obce. 
p. Krompaščíková – oboznámila OZ o predloženom záverečnom účte obce Hniezdne za rok 2012. 
Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie prípadne otázky k záverečnému účtu obce Hniezdne. 
p. Kuzár -  uvedený materiál sme prerokovali podrobne na komisií a komisia dospela k záveru, že 
uvedený záverečný účet obce Hniezdne za rok 2012 odporúča schváliť. 
p. Rybovičová -  predložila stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktorá odporúča záverečný účet obce 
Hniezdne za rok 2012 schváliť bez výhrad. 
Poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2012 na vedomie. 
p. Krajgerová – opýtala sa ekonómky obce ako a kde sa použije zisk z podnikateľskej činnosti obce 
p. Krompaščíková – uvedený zisk sa musí zdaniť a použije sa na stredisku lesy 
p. Krajgerová – poslancom chýbajú informácie o stredisku lesy, nakoľko zo záverečného účtu vieme 
iba dve čísla. 
p. Krompaščíková –  obsah záverečného účtu je definovaný v zákone č. 583/2004 a obsahuje všetky 
informácie v zmysle tohto zákona. Informácie o hospodárení na stredisku lesy  sa nachádzajú v 
účtovnej závierke a v poznámkach k nej.  
Poslanci vzali na vedomie záverečný účet obce Hniezdne za rok 2012 a následne hlasovali o schválení 
záverečného účtu za rok 2012  
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová,  Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
Zdržala sa hlasovania poslankyňa :   Krajgerová 
Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR na tvorbu rezervného fondu. 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
Vysporiadanie záporného výsledku finančných operácií z rezervného fondu. 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
  K bodu č. 9 
Nezávislý audítor, spoločnosť Hurines s.r.o. Stará Ľubovňa, vypracovala správy ku individuálnej 
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012. 
Zo správami podrobne oboznámil OZ starosta obce. 
Poslanci vzali audítorské správy na vedomie.  
 
 



 

 
  K bodu č. 10 
p. Krompaščíková - podrobnejšie oboznámila poslancov so zákonom č. 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov, ktorým  

sa upravuje plat starostu podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientom podľa počtu obyvateľov obce. Podľa § 4 ods. 2 zákona 

prvej vety plat starostu nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods.1 zákona. Starosta obce musí 

dostať aspoň taký plat, aký mu určuje zákon. Podľa  § 4 ods. 2 druhej vety zákona môže OZ tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR 

za rok 2012 je vo výške 805,-€. Počet obyvateľov obce Hniezdne k 31.12.2012 bol 1436. Pre počet 

obyvateľov od 1001 do 3000 je príslušný koeficient 1,98. Základný plat  starostu  obce Hniezdne od 

1.1.2013 po zaokrúhlení na celé euro nahor je v sume 1594,- €, tento plat nemôže byť nižší. 

V kompetencií OZ je zvýšenie tohto platu až o 70%. 

Starosta – máte otázky k výpočtu tohto platu ? 

p. Pardus – navrhujem zvýšiť základný plat o 15 %. 

Starosta dal hlasovať o návrhu p. Pardusa 

Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
OZ schválilo plat starostovi obce Hniezdne s účinnosťou od 1.6.2013 po zaokrúhlení na celé eurá 

nahor vo výške 1834,- eur, z toho podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. v sume 1594,- eur, podľa § 4 

ods.2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 15% , čo činí 239,10 eur. 

 

  K bodu č. 11 
Firma BGV Hniezdne požiadala o sponzorský príspevok alebo dotáciu na podporu cestovného ruchu 
severného Spiša a prípravu dňa otvorených dverí v expozícií Nestville Park. 
Diskusia poslancov. 
Starosta dal hlasovať o žiadosti. 
Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Zdržal sa hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Pardus 
Proti hlasovali poslanci :  Kuzár, Majirský 
 

Žiadosť  firmy Domus BV s.r.o., Hniezdne 367 o stanovisko obce k zámeru realizovania novostavby 

prevádzkovej budovy na parcelách č. KN-C 870/4, 870/12, 869/6. 

p. Kuzár – nie som za takýto návrh , nakoľko v tejto lokalite sa počíta s výstavbou rodinných domov. 

Starosta dal hlasovať o žiadosti. 

Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Zdržal sa hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Majirský, Pardus 
Proti hlasovali poslanci :  Kuzár, Kubis  
 
Žiadosť Jána Szaba bytom Hniezdne č.1, ktorý žiada o rekonštrukciu kúpeľne v obecnom byte. Jedná 
sa o výmenu vane , umývadla, obkladu a dlažby. 
Starosta informoval poslancov, že na túto rekonštrukciu je potrebné cca 2 000,-€ . 

p. Krompaščíková – je to investícia, ktorá nie je v rozpočte na tento rok. 

p. Pardus –  odporúča uvedenú investíciu zahrnúť do rozpočtu na rok 2014. 

Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 



 

 

Návrh Agro Hniezdne s.r.o., Hniezdne 180 o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na 

poľnohospodárske pozemky v katastri obce Lacková, ktoré sú vo vlastníctve obce Hniezdne. 

Starosta informoval poslancov OZ , že v uvedenom katastrálnom území prebehli pozemkové úpravy, 

kde sa zlučovali pozemky a došlo k zmene parcelných čísiel ako aj výmery. Nové údaje sú 

momentálne na zápise v katastri. Z tohto dôvodu odporúča odložiť tento návrh až do právoplatného 

rozhodnutia Správy katastra v Starej Ľubovni. 

Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 

K bodu č. 12 
p. Pardus – p. Keklák ma upozornil, že či funguje ČOV, nakoľko v šachte pred ČOV bola vysoká hladina 
odpadových vôd a on mal až upchatý vývod do hlavnej stoky. 
p. Compeľ – ČOV je v poriadku, požiadali sme správcu čistiarne, aby nastavil čerpadla tak, aby 
nevznikala vysoká hladina v šachte.  
p. Kuzár – upozornil na devastáciu a eróziu svahu za železničným mostom v hone „Spaldersrehn“. 
p. Pardus – požiadal o spevnenie hrádze v hone „Nestelwinkel“ stavebným odpadom 
( kameň, betón, hlina ), ďalej upozornil, že je potrebné prečistiť dažďové vpuste na uliciach, nakoľko 
sú zanesené. 
p. Krajgerová – požaduje, aby boli poslanci OZ informovaní o podnikateľskej činnosti ( stredisko lesy ) 
raz za polrok – a to finančné ako aj technické jednotky. 
p. Solár – informoval poslancov OZ o činnosti ZŠ a MŠ Hniezdne v školskom roku 2012/2013, ako aj 
o dobrej spolupráci so zriaďovateľom. 
 
K bodu č. 13 
Návrh uznesenia prečítala p. Baumeistrová. 

Hlasovanie:  prítomní 7 poslanci 
Za hlasovali poslanci:  Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 14 
Na záver rokovania starosta obce poďakoval poslancom a prítomným a rokovanie OZ  
ukončil o 19,40 hod.  
 
 
 
Zapísal: Ján Compeľ       Overovatelia:  
         Mária Krajgerová 
         Pavol Kubis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Uznesenie č. 3/2013 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 25.6.2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 
 

A. schvaľuje: 
1. program zasadnutia OZ  

2. návrhovú komisiu v zložení Peter Pardus, Mária Baumeistrová, Anna Jurcová 

3. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hniezdne na II. polrok 2013 

4. výsledok inventarizácie majetku Obce Hniezdne k 31.12.2012 

5. Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad 

6. použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 39 525,15 eur zisteného 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, na tvorbu re-

zervného fondu 

7. vysporiadanie záporného výsledku finančných operácií v sume -39 981,05 eur z rezervného fondu 

 

B. berie na vedome:  

1. kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

2. správu hlavnej kontrolórky o výsledku následnej kontroly opatrení z predchádzajúcich kontrol 

3. záznam hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu ma-

jetku a záväzkov v Obci Hniezdne k 31.12.2012 

4. záznam hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničných operácii v pokladnici obce Hniezd-

ne 

5. správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2012 

6. záverečný účet obce Hniezdne za rok 2012 

7. stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2012 

8. správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 

9. správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 

 

C. neschvaľuje: 

1. finančný príspevok firme BGV s. r. o. Hniezdne na podporu cestovného ruchu a prípravu dňa otvo-

rených dverí v expozícii Nestville Park 

2. zámer firmy DOMUS BV, s. r. o. Hniezdne na realizáciu výstavby prevádzkového objektu firmy na 

administratívne, obchodné, skladovacie a výrobné činnosti 

 

 

 

 



 

D. prerokovalo: 

1. plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových po-

meroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 4 

prím. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s prihliadnutím 

na § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

 

 

E. odporúča: 

1. zaradiť do rozpočtu na rok 2014 výdavky na rekonštrukciu kúpeľne v obecnom byte s. č. 1 

 

F. odkladá: 

1. prerokovanie žiadosti spoločnosti AGRO-Hniezdne s.r.o. na prenájom obecných pozemkov v k. ú. 

Lacková po právoplatnom zápise pozemkov na Správe katastra Stará Ľubovňa 

 

G. poveruje : 

1. hlavnú kontrolórku Obce Hniezdne Ing. Júliu Rybovičovú na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej 

činnosti v II. polroku 2013 

 

H. určuje: 

1. plat starostu pre rok 2013 vo výške 1 834 eur s účinnosťou od 1.6.2013, z toho podľa § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z. z. v sume 1 594 eur, podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 15 

%, čo činí 239,10 eur 

 

 

 

 

 
 
          Ing. Viktor Selep, 
             starosta obce 
 


