
Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne 
 
 
 

Z Á P I S N I C A   č. 4 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hniezdne 
konaného dňa 12. júna 2014 

 
 
Prítomní:              6 poslancov – podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní:           3 poslanci -   Ing. Pavol Šimkovič, Anna Jurcová, 
                                      Mgr. Mária Krajgerová 
 
P r o g r a m:   
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
4. Odpredaj pozemku KN-E 2654/10 Matúšovi Guregovi 
5. Návrh záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2013 

a) stanovisko hlavného kontrolóra 
b) audítorská správa 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 
7. Správa hlavného kontrolóra obce 
8. Rôzne – žiadosti občanov, iné 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 
Konštatoval, že je prítomných 6 poslancov a OZ je uznášaniaschopné. Poslankyňa Anna 
Jurcová, Mgr. Mária Krajgerová a Ing. Pavol Šimkovič sa ospravedlnili. Z dôvodu PN sa 
ospravedlnila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Júlia Rybovičová.  
Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov RNDr. Dušana Majirského, Pavla Kubisa a Mgr. 
Jozefa Kuzára, za overovateľov zápisnice určil poslancov Máriu Baumeistrovú a Františka 
Krajgera, za zapisovateľku Valériu Kubisovú.  
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej 
hlasovať: 
Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 2 
Starosta predniesol návrh programu, doplnený v bode rôzne o protest prokurátora č .34, a protest 
prokurátora č. 27.  K programu neboli pripomienky. 
Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 3 
Starosta vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a konštatoval 
k uzneseniu č. 3/2014 v bode: 



- A./3 – zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce, p. Martinovi Osvaldovi Hniezdne č. 122- bol 
zaslaný výpis uznesenia – p. Osvald doposiaľ obecný úrad nekontaktoval. 
- A./7 – firma Florian PL, s.r.o. nesúhlasí s výškou nájmu za nebytové priestory 
- C -1,2 – žiadateľom boli odoslané výpisy uznesenia OZ 
Ostatné uznesenia sú splnené alebo v plnení. 
Poslanci vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie. 
 
K bodu 4  

Predaj pozemku parc. č. KN-E 2654/10 o výmere 210 m2 p. Matúšovi Guregovi, priamym 
predajom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže uvedený pozemok sa nachádza pod 
stavbou, ktorej vlastníkom je p. Matúš Gurega. Na základe geometrického plánu bol vypracovaný 
znalecký posudok, kde suma za 210 m2 činí 1100,- €  + náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku 50,- €. Osobitný zreteľ bol schválený 3/5 väčšinou poslancov uznesením OZ č. 1/2014 zo 
dňa 13.2.2014, A/10. 
Hlasovanie: prítomní 6 poslanci  
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus  
 
Cena za pozemok parc.č. KN-E 2654/10 o výmere 210 m2 činí 1150,-€ vrátane nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku. 
Hlasovanie: prítomní 6 poslanci  
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus  
 
Poslanci určili, aby sa prevod uskutočnil do konca roka, čiže platnosť tohto uznesenia stanovili do 
31.12.2014 
Hlasovanie: prítomní 6 poslanci  
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus  
 
K bodu č. 5 
Starosta dal slovo hlavnej ekonómke obce. 
Anna Krompaščíková – oboznámila OZ s predloženým záverečným účtom obce Hniezdne za rok 
2013. 
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 2013 odporúča schváliť. 
Starosta obce Ing. Viktor Selep prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky obce, ktorá odporúča 
záverečný účet obce Hniezdne za rok 2013 schváliť bez výhrad. 
Poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2013 na vedomie. 
Starosta obce zároveň oboznámil poslancov so „Správou nezávislého audítora pre obecné 
zastupiteľstvo Obce Hniezdne, kde podľa názoru zodpovednej audítorky Ing. Marty Richterovej 
účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Obce Hniezdne k 31. 12. 2013 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci 
k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. 
Poslanci vzali na vedomie správu audítora za rok 2013 
Poslanci vzali na vedomie záverečný účet obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2013 
bez výhrad a následne hlasovali o schválení záverečného účtu za rok 2013. 
Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
OZ schvaľuje použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v sume 19 628,07 €, 
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových 



pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 
Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 6 
Hlavná kontrolórka Ing. Júlia Rybovičová pripravila návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného 
kontrolóra Obce Hniezdne na II. Polrok 2014. Poslancom ho predložil starosta obce Ing. Viktor 
Selep. 
Bez návrhov a pripomienok poslancov 
Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
OZ schvaľuje poverenie na výkon kontroly v zmysle plánu HK 
Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 7 
Hlavná kontrolórka Ing. Júlia Rybovičová pripravila Správu o výsledku kontroly. Poslancom ho 
predložil starosta obce Ing. Viktor Selep. 
Kontrolná úloha bola Kontrola došlých a odoslaných faktúr a úhrady faktúr v lehote splatnosti ku 
dňu previerky v prvom polroku 2014 v Obecnom úrade Hniezdne. Na základe kontroly doporučuje 
neuhradené pohľadávky za roky 2009,2010,2012,2013 riešiť právnou cestou.  
Mgr. Jozef Kuzár – finančná komisia na najbližšom stretnutí sa bude zaoberať pohľadávkami a OZ 
predloží  návrh na ich riešenie. 
OZ odporúča finančnej komisii a starostovi obce pripraviť návrh na riešenie pohľadávok  

Hlasovanie:  prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 
K bodu č. 8 
Rôzne: 

- Základná organizácia SZPB v Hniezdnom požiadala obec Hniezdne o sponzorský 
príspevok vo výške 200,- €.  

Ing. Viktor Selep – žiadosti o príspevky sa prerokúvajú pri schvaľovaní rozpočtu. 
Peter Pardus – navrhuje poskytnúť príspevok vo výške 100,- €, presunom z inej položky. 
Anna Krompaščíková – rozpočet je vyrovnaný, je potrebné prehodnotiť jednotlivé položky. 
František Krajger – navrhuje odložiť prerokovanie žiadosti na ďalšie zasadanie OZ. 
Hlasovanie: za návrh Františka Krajgera   
prítomní 6 poslanci 
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus 
 

- Protest prokurátora č. 34 – VZN obce Hniezdne 
- Protest prokurátora č. 27 - VZN obce Hniezdne  

Tieto dva protesty nám boli doručené po kontrole Okresným prokurátorom v Starej Ľubovni, je 
potrebné ich prerokovať v OZ a dané VZN obce Hniezdne z roku 2008 zrušiť a nahradiť ich 
novými v súlade so zákonmi SR. 
OZ po prerokovaní protestov prokurátora č. 34 a 27, odporúča starostovi obce pripraviť nové 
znenia VZN č. 2/2008 a 5/2008. 
 
K bodu č. 9 
Diskusia 



Peter Pardus – hospodárenie v lese je v strate, čo je príčinou? 
Ing. Viktor Selep – oproti r. 2012 sme v roku 2013 mali menšiu ťažbu. 
 
Starosta obce zároveň informoval poslancov, že pri vetrovej kalamite dňa 16.5.2014 v k.ú. 
Hniezdne, miestna časť KOZURE spadlo cca 500 m3 dreva. Nie všetko je vo vlastníctve obce. 
Obec Hniezdne vyzýva vlastníkov pôdy, aby si uplatnili svoje vlastnícke práva na Obci Hniezdne. 
Kalamitu je potrebné spracovať. Prebieha správne konanie na identifikáciu vlastníkov. 
 
František Krajger – stará kanalizácia na novej ulici je problémová – zapácha. 

- Parky v našej obci je potrebné upraviť – odstrániť železné ohrady. 
V dňoch 16. až 20. mája 2014 bol vyhlásený 3. stupeň ohrozenia obce povodňou. 
DHZ v obci mal pohotovosť. Hasiči sledovali výšku hladiny rieky Poprad, vykonávali úkony pre 
zabránenie vybreženia rieky z koryta v meste Podolínec. Vďaka upravenej hrádzi, ale aj 
protipovodňovým opatreniam v lese boli škody na majetku podstatne nižšie, ako v roku 2010.  
 
Ing. Viktor Selep – vyzdvihol dobrú spoluprácu s DHZ. Náklady spojené s pohotovosťou sme 
vyúčtovali Okresnému úradu v Starej Ľubovni. 
Na podnet židovskej obce bol upravený, vyčistený od drevín židovský cintorín. 28.6.2014 príde do 
našej obce hlavný rabín. 
Úpravu parkov v strede obce začneme robiť po pokosení cintorína a obce.  
 
Bez ďalších diskusných príspevkov. 
 

K bodu č. 10 
Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil o 19,00 hod. 
 
Zapísala: 
Valéria Kubisová 
 
        Overovatelia: 
 
        František Krajger 
 
        Mária Baumeistrová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNIEZDNOM 
č. 4/2014 

konaného dňa 12. 06. 2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
 

A.   SCHVAĽUJE 
 
1. Program zasadnutia OZ 
2. Členov návrhovej komisie: RNDr. Dušan Majirský, Pavol Kubis, Mgr. Jozef Kuzár   
3. Predaj pozemku parc. č. KN-E 2654/10 o výmere 210 m2 p. Matúšovi Guregovi 

priamym predajom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže uvedený 
pozemok sa nachádza pod stavbou, ktorej vlastníkom je p. Matúš Gurega. Osobitný 
zreteľ bol schválený 3/5 väčšinou poslancov uznesením OZ zo dňa 13.2.2014 č. 
1/2014, bod A/10. 

4. Cenu za pozemok parc. č. KN-E 2654/10 o výmere 210 m2, v zmysle znaleckého 
posudku 1150,-€ vrátane nákladov za vypracovanie znaleckého posudku 

5. Platnosť uznesení č. 3. a 4 do konca roka 2014. 
6. Záverečný účet obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad. 
7. Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v sume 19 628,07 €, 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na II. polrok 2014 
  

B.   BERIE NA VEDOMIE 
 
1. Informáciu o plnení uznesení OZ 
2. Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2013 
3. Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2013 
4. Správu audítora za rok 2013 
5. Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu Obce Hniezdne 

 
C. PREROKOVALO 

 
1. Protest prokurátora č. 34 
2. Protest prokurátora č. 27 

 
D. ODPORÚČA 

      
1. Finančnej komisii a starostovi pripraviť návrh na riešenie pohľadávok 
2. Starostovi Obce Hniezdne pripraviť nové znenia VZN 2/2008 a 5/2008 

 
E.  ODKLADÁ 

1. Prerokovanie žiadostí ZO SZPB Hniezdne na ďalšie zasadanie.  
 
 
                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                        Starosta obce Hniezdne   


