
1 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne 

 

Z Á P I S N I C A 

z 1. rokovacieho dňa 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hniezdne 

konaného dňa 10.12.2013 

 

Hodina začatia :  17,00 hod. 

Hodina ukončenia : 20,10 hod.  

Miesto konania :   zasadačka Obecného úradu Hniezdne 

Počet prítomných poslancov :  5 

Neprítomní : RNDr. Dušan Majirský, Peter Pardus, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová    

Prítomní hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení OZ 

4. Malá vodná elektráreň – záväzné stanovisko k umiestneniu stavby 

5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2013 a 2014 

6. Návrh na neuplatňovanie  programu obce od 1.1.2014 

7. a) Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2014 

b) Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 

8. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na 1. polrok 2014 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesení 

13. Záver 

 

K bodu č.1 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Viktor Selep. 

Ospravedlnení poslanci : RNDR. Dušan Majirský a Peter Pardus 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5  a OZ je uznášaniaschopné. 

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

Hlasovanie : prítomní   5 poslanci 

Za hlasovali poslanci :  Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová   

 

K bodu č.2 

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov : Františka Krajgera, Mgr. Jozefa Kuzára, Máriu Baumeistrovú 

Hlasovanie : prítomní   5 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová  
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Za overovateľov zápisnice starosta určuje  Ing. Pavla Šimkoviča a Pavla Kubisa, za zapisovateľa zápisnice 

Teréziu Kindjovú. 

 

K bodu č. 3 

Starosta  informoval poslancov o  plnení  uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ a k jednotlivým 

uzneseniam podal informáciu. Uznesenia z minulého zasadnutia OZ  sú v plnení , resp. splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

17,10 hod. príchod poslankyne Anny Jurcovej 

K bodu č. 4 

Starosta oboznámil prítomných s novou žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska obce k umiestneniu MVE 

a so zmenami oproti prvej projektovej dokumentácii. 

Investor BPE Púchov Ing. Bošnák informoval prítomných o ďalších zmenách v projektovej dokumentácii pre 

územné rozhodnutie Malej vodnej elektrárne Hniezdne  ( MVE). Prítomní občania kládli  otázky, ktoré si 

navzájom s investorom argumentovali. 

p. Petriľák – technická otázka  aký je  výkon v kW  a návratnosť tejto  investície?  

p. Kleinová – občania sú absolútne proti MVE, robíte všetko pre to, aby ste dosiahli stavebné povolenie a potom 

by ste zmenili projekt ?  

p. Čižinský -  je plánovaný odber vody 5 m3 denne, a aký bude odber v letných mesiacoch, keď je vody málo?  

p. Vyrostek – pre obec je MVE nevýhodná, neprinesie žiadne výhody pre obec, žiaden nájom 

p. Kleinová – ste „čudný“ podnikateľ, keď pre nedostatok vody bude MVE pracovať len časť roka, prečo ste si 

vybrali práve to miesto? 

Investor –  vysvetľoval a argumentoval na jednotlivé otázky občanom. 

Starosta ukončil diskusiu a vyzval poslancov na prijatie uznesenia k novej žiadosti MVE. 

poslanec Kuzár -  miesto na vodnú elektráreň vytipuje ministerstvo ? 

Investor – áno je to rozhodnutie z ministerstva 

poslanec Kuzár – navrhuje ďalšie stretnutie s občanmi, navrhuje odložiť rozhodnutie o vydanie záväzného 

stanoviska k umiestneniu MVE na rok 2014 

poslanec Šimkovič –  navrhuje ukončiť túto problematiku, keď občania nechcú MVE navrhuje vyjadriť záporné 

stanovisko k umiestneniu stavby  MVE  

 

Hlasovanie za návrh p. Kuzára : prítomní 6 poslanci 

Za hlasoval poslanec : Kuzár 

Zdržali sa hlasovania poslanci : Kubis, Šimkovič, Baumeistrová 

Proti hlasovali poslanci : Krajger, Jurcová  

 

 

Hlasovanie za návrh p. Šimkoviča : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis,  Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová  

Zdržal sa hlasovania : Kuzár 
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K bodu č. 5 

Žiadosti o dotáciu : 

- SNOW CAMP SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1107/76, 064 01 Stará Ľubovňa – dotácia 100 €, žiadosť 

neobsahuje všetky náležitosti podľa VZN, boli vyzvaní na doplnenie 

OZ odkladá rozhodnutie o poskytnutie dotácie po doplnení žiadosti 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

- Rímsko-katolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, centrum voľného času p. Augustína Krajčíka 

v Podolínci, neobsahuje všetky náležitosti podľa VZN, vyzvaní na doplnenie 

OZ odkladá rozhodnutie o poskytnutie dotácie po doplnení žiadosti 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

- Grécko-katolícka charita Prešov – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, bola doručená po termíne, nie je 

v rozpočte obce zaradená 

OZ odkladá rozhodnutie o poskytnutie dotácie na ďalšie rokovanie o rozpočte 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

- Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Hniezdne- dotácia 300 €, je zahrnutá v návrhu 

rozpočtu 

OZ schvaľuje dotáciu vo výške 300 €. 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

Obecný hasičský zbor Hniezdne – žiadosť o dotáciu vo výške 1200 € nepovažujeme za dotáciu, pretože OHZ 

zriadila obec, vyčlenené prostriedky na položke 642 presunieme na príslušné položky tovarov a služieb na 

funkčnej klasifikácii 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 

K bodu č. 6 

Hlavná ekonómka obce oboznámila prítomných s  Návrhom na neuplatňovanie programu obce v rozpočte obce 

od 1.1.2014, tento zákon ešte nenadobudol účinnosť. 

Finančná komisia odporúča prijať rozhodnutie po nadobudnutí účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

OZ odkladá rozhodnutie o neuplatňovaní programu obce od 1.1.2014 na ďalší rokovací deň 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

 

K bodu č. 7 

Pani Krompaščíková predniesla návrh rozpočtu obce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 a vysvetlila  

jednotlivé položky návrhu.  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Rybovičová  prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2014. 

p.Kubis –  je potrebné opraviť  elektrický rozvádzač na ihrisku, aby sa nesvietilo celú noc 

-  starosta – to zabezpečí p. Compeľ  

p. Krajger – sa informuje, či sú zahrnuté v rozpočte aj výdavky na nákup materiálu pre OHZ – hadica a bubon

 -   starosta – nie sú 

PaedDr. Solár – predložený rozpočet ZŠ S MŠ Hniezdne - originálne kompetencie chcel by túto položku upraviť 

(navýšiť) po schválenom štátnom rozpočte – podielových daniach. 

 

p. Kuzár predniesol stanovisko finančnej komisie. Komisia odporúča OZ návrh rozpočtu obce schváliť po 

nadobudnutí účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 



4 
 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce a stanovisko finančnej komisie k návrhu 

rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2014  a návrh viacročného rozpočtu Obce Hniezdne na roky 2015 -2016. 

OZ prerušuje rokovanie v bode 6 a bode 7 programu na ďalší rokovací deň. 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár, Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

 

K bodu 8 

Hlavná ekonómka obce predniesla návrh na schválenie rozpočtových opatrení. Mgr. Kuzár predniesol stanovisko 

finančnej komisie, ktorá odporúča poslancom schváliť  návrh rozpočtových opatrení tak, ako bol predložený. 

OZ berie na vedomie stanovisko finančnej komisie. 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia a úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár,  Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová 

 

K bodu 9 

Ing. Rybovičová – hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Hniezdne na 1. polrok 2014 

OZ  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na 1. polrok 2014 

Hlasovanie : prítomní 6 poslanci 

Za hlasovali poslanci : Krajger, Kubis, Kuzár,  Šimkovič, Baumeistrová, Jurcová  

OZ schvaľuje  poverenie na výkon kontroly v zmysle plánu hlavného kontrolóra činnosti na 1. polrok 2014 

- hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným záznam z výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov 

ZŠ s MŠ Hniezdne 

OZ berie na vedomie záznam hlavnej kontrolórky obce Hniezdne o výsledku kontroly odmeňovania 

zamestnancov ZŠ s MŠ Hniezdne. 

 

K bodu 10 

Neboli žiadne otázky 

 

K bodu 11 

V diskusii vystúpili: 

- poslanec Krajger, ktorý pochválil nové vonkajšie osvetlenie kostola 

- poslankyňa Baumeistrová -  v mene všetkých občanov poďakovala za pamätník na cintoríne, ktorý je na vysokej 

úrovni 

- poslanec Kuzár – sa informoval, kedy sa začne robiť chodník na školskej ulici ? 

 Starosta – keď bude vhodné počasie, práce chceme zrealizovať vo vlastnej réžii, časť finančných 

prostriedkov je zahrnutých v rozpočte 

 

K bodu 12 

Návrh  uznesenia prečítala Mária Baumeistrová. 

 

K bodu 13 

Ing. Viktor Selep poďakoval za účasť a 1. rokovací deň 8. zasadnutia OZ ukončil. 

 

Zapísala : Terézia Kindjová    Overovatelia : Ing. Pavol Šimkovič 

                 Pavol Kubis 
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UZNESENIE  OBECNÉHO   ZASTUPITEĽSTVA   V   HNIEZDNOM 

č. 8/2013 

zo dňa 10.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. program zasadnutia OZ 

2. členov návrhovej komisie : František Krajger, Mgr. Jozef Kuzár, Mária Baumeistrová 

3. dotáciu pre Jednotu Dôchodcov Slovenska, základná organizácia Hniezdne vo výške 300 EUR. 

4. rozpočtové opatrenia a úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

5. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na 1. polrok 2014 

6. poverenie na výkon kontroly v zmysle plánu hlavného kontrolóra  činnosti na 1. polrok 2014 

 

B. BERIE NA VEDOMIE 

 

1. informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ  

2. záznam hlavnej kontrolórky Obce Hniezdne o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov ZŠ s MŠ 

Hniezdne 

3. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2014 a k návrhu viacročného 

rozpočtu Obce Hniezdne na roky 2015-2016 

4. stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Návrhu rozpočtu na rok 2014 

 

C. ODKLADÁ 

 

1. rozhodnutie o poskytnutie dotácie pre SNOW CAMP SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1101/76, 064 01 Stará 

Ľubovňa po doplnení žiadosti. 

2. rozhodnutie o poskytnutie dotácie pre Rímsko-katolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie pre Centrum 

voľného času p. Augustína Krajčíka v Podolínci po doplnení žiadosti. 

3. rozhodnutie o poskytnutie dotácie pre Grécko-katolícku charitu Prešov -  Dom sv. Anny  v Starej Ľubovni na 

ďalšie rokovanie o rozpočte 

 

D. PRERUŠUJE 

 

1. Rokovanie v bode 6 a v bode 7 programu na ďalší rokovací deň 

 

E. VYJADRUJE ZÁPORNÉ STANOVISKO 

1. k umiestneniu stavby  Malá vodná elektráreň Hniezdne podľa Zmeny č. 1 pre BPE Púchov s.r.o.  

 

 

 

       Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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Z Á P I S N I C A 

z 2. rokovacieho dňa 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hniezdne 

konaného dňa 17.12.2013 

Hodina začatia :  17,00 hod. 

Hodina ukončenia : 18,30 hod.  

Miesto konania :   zasadačka Obecného úradu Hniezdne 

Počet prítomných poslancov :  7 

Neprítomní :   Ing. Pavol Šimkovič, František Krajger    

Prítomní hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia : 

 

1. Návrh na neuplatňovanie  programu obce od 1.1.2014 – bod 6 schváleného programu 

2. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 – bod 7 b) schváleného 

programu 

 

Druhý rokovací deň obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Viktor Selep. 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec František Krajger 

svoju neprítomnosť ospravedlnil pracovnou zaneprázdnenosťou. 

Návrhová komisia bude pracovať v rovnakom zložení ako dňa 10.12.2013. Zapisovateľkou bude p. 

Krompaščíková. 

 

Starosta pripomenul priebeh rokovania zo dňa 10.12.2013  v bode 6 a dal slovo p. Krompaščíkovej. 

 

K bodu 1 – bod 6 schváleného programu 

p. Krompaščíková oznámila poslancom, že zákon č. 426/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 14.12.2013. V § 4 

ods. 5 sa dala možnosť obciam do 2000 obyvateľov neuplatňovať program obce v jej rozpočte, ak o tom 

rozhodne obecné zastupiteľstvo.  

Od roku 2009 obec zostavovala rozpočet aj v štruktúre podľa programov. Zostavenie takéhoto rozpočtu bolo 

zložité. Pre 11 programov sa vytvorili podprogramy a prvky, ktoré obsahovali zámery a ciele, v ktorých boli 

definované ciele a výstupy. Tie sa prostredníctvom určených merateľných ukazovateľov potom porovnávali a 

vyhodnocovali podľa nastavenej cieľovej hodnoty a určených východiskových údajov. Takto zostavený rozpočet 

sa dvakrát ročne vyhodnocoval. Programy obce sa vo väčšine prípadov zhodovali s funkčnou klasifikáciou 

výdavkov rozpočtovej klasifikácie. 

Na svojom zasadnutí aj Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo odporúča OZ prijať rozhodnutie 

o neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce od 1.1.2014. 

 

Hlasovanie o návrhu obce: 

Prítomní: 7 poslanci 

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

 

OZ rozhodlo o neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce od 1.1.2014 
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K bodu 2 – bod 7 b) schváleného programu 

 

Starosta - návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2014 bol prerokovaný dňa 10.12.2013. V priebehu rokovania 

bola navrhnutá zmena – sumu 1200 eur presunúť z položky 642 na príslušné položky tovarov a služieb kategórie 

630. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce, ktoré prišli po zverejnení návrhu rozpočtu obce, boli odložené na 

nasledujúce rokovanie o rozpočte a pri žiadostiach, ktoré neboli v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce kompletné, boli žiadatelia vyzvaní na ich doplnenie. K dnešnému dňu neevidujeme doplnenie týchto 

žiadostí. 

p. Krompaščíková – rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný, v bežnom rozpočte ako prebytkový, vo 

finančných operáciách ako schodkový. Rozpočet obce Hniezdne obsahuje aj rozpočet výdavkov Základnej školy 

s materskou školou Hniezdne a rozpočet príjmov Základnej školy s materskou školou Hniezdne z vlastných 

zdrojov, grantov a transferov poskytovaných priamo škole. 

Zhrnutie údajov o rozpočte na rok 2014 

Bežný rozpočet – príjmy    821 480 eur 

  výdavky  762 860 eur 

Kapitálový rozpočet – príjmy             0 eur 

  výdavky             0 eur 

Finančné operácie – príjmy            0 eur 

  výdavky    58 620 eur 

 

Rozpočet celkom: 

Príjmy    821 480 eur 

Výdavky    821 480 eur 

 

Vyjadrenie Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo: 

Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo odporúča OZ schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 

2014 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2015-2016. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2014 a k návrhu viacročného rozpočtu 

Obce Hniezdne na rok 2015-2016: 

Odporúčam Obecnému zastupiteľstvu Obce Hniezdne návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť a návrh viacročného 

rozpočtu na roky 2015-2016 zobrať na vedomie. 

 

Hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2014: 

Prítomní: 7 poslanci 

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

 

OZ schvaľuje návrh rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2014 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

Príjmy   821 480 eur 

Výdavky   762 860 eur 

 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy              0 eur 

Výdavky              0 eur 

 

Finančné operácie 

Príjmy              0 eur 

Výdavky     58 620 eur 
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Rozpočet SPOLU: 

Príjmy   821 480 eur 

Výdavky   821 480 eur 

 

Návrh uznesení prečítala poslankyňa Mária Baumeistrová. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí ako aj za činnosť počas celého roku 2013 

a zaželal pokojné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

Zapísala:        Overovatelia: 

Anna Krompaščíková       Pavol Kubis 

 

         Mgr. Mária Krajgerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

UZNESENIE  OBECNÉHO   ZASTUPITEĽSTVA   V   HNIEZDNOM 

č. 8/2013 

zo dňa 17.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

7. návrh rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2014 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

Príjmy   821 480 eur 

Výdavky   762 860 eur 

 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy              0 eur 

Výdavky              0 eur 

 

Finančné operácie 

Príjmy              0 eur 

Výdavky     58 620 eur 

Rozpočet SPOLU: 

Príjmy   821 480 eur 

Výdavky   821 480 eur 

 

 

F. ROZHODLO 

 

1. o neuplatňovaní programu obce v rozpočte Obce Hniezdne od 1.1.2014 

 

 

 

Ing. Viktor Selep 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


