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Zápisnica č. 5/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 29.07.2014 

 

Prítomní: 5 poslancov – podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní:       4 poslanci – F. Krajger, J. Kuzár, P. Pardus, P. Šimkovič 

Program:  

1. Otvorenie, Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadania  
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 

        4.    Návrh VZN, ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube 
detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri 
Základnej škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne 

        5.   Návrh VZN, ktorým sa určujú termíny zápisov detí do materskej školy a do prvého ročníka 
Základnej školy s materskou školou Hniezdne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Hniezdne 

6.    Schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 
7.    Schválenie pracovného úväzku starostovi obce v ďalšom volebnom období 
8.    Rôzne – žiadosti občanov, iné 
9.    Diskusia 
10.  Návšteva cintorína – uctenie si pamiatky zosnulých v 1. sv. vojne 
11.  Záver 
 
 

K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ o 16,45 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.  

Konštatoval, že je prítomných 5 poslancov a OZ je uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie navrhol 

starosta poslancov Baumeistrovú, Jurcovú a Krajgerovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov 

Majirského a Kubisa, za zapisovateľku Kiszelyovú. K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany 

poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

K bodu č. 2 

Starosta predniesol návrh programu. Program pripomienkovala p. Krajgerová, ktorá navrhla doplniť 

program o bod 10 - Návšteva cintorína – uctenie si pamiatky zosnulých v 1. Sv. vojne 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

K bodu č. 3 

Starosta informoval OZ, že uznesenia z predchádzajúceho OZ sú splnené, resp. v plnení. 
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K bodu č. 4 

p. Petrík:  vysvetlil, čo všetko nové VZN obsahuje a čo bolo doplnené. Samozrejme sme to 

konzultovali so školou 

Starosta oboznámil poslancov OZ, že najlepším riešením bude staré VZN č. 2/2008 zrušiť    

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

Starosta: prijatie nového VZN č. 2/2014.  

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

Starosta: pripomienka  doplniť do VZN č. 2/2014 v čl. 2 a čl. 3 vetu: Tento príspevok sa uhrádza 

vopred do 10 kalendárneho dňa v príslušnom mesiaci 

Baumeistrová: Musí tam byť klauzula, že deti v hmotnej núdzi majú školský klub detí zdarma? 

p. Petrík: Podľa zákona tam tá klauzula musí byť. 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

K bodu č. 5 

p. Petrík:  vysvetlil, čo všetko nové VZN obsahuje a čo bolo doplnené. Samozrejme sme to 

konzultovali so školou. Zákon vyžaduje presnú definíciu miesta, času a termínu konania zápisov detí 

do materskej školy a do 1. ročníka. Nový je čl.3, kde  v bode  

a) sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky koná od 15.januára do 15. februára 

b) obec určuje, že zápis sa uskutoční v budove ZŚ s MŠ v Hniezdnom a prebieha jeden deň, a to 

v utorok prvého úplného februárového týždňa v čase od 14:00 do 17:00 

c) dátum, miesto a čas zápisu zverejní riaditeľ ZŠ obvyklým spôsobom v budove školy a na webovom 

sídle a obec oznámením na úradnej tabuli a v obecnom rozhlase 

Starosta: navrhujem staré VZN č. 5/2008 zrušiť 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

Starosta: navrhujem predložené nové VZN č. 1/2014 prijať 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Majirský 
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K bodu č. 6 

Starosta: Keďže sa blížia komunálne voľby, terajšie OZ musí schváliť počet poslancov OZ na 

nasledujúce volebné obdobie. Pre našu obec je to 7, alebo 9 poslancov. Navrhujem 9 poslancov do 

ďalšieho volebného obdobia. Iné návrhy od poslancov neboli 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

K bodu č. 7 

Starosta: Taktiež je potrebné, aby OZ schválilo pracovný úväzok starostovi na celé ďalšie volebné 

obdobie.  

Poslanci OZ sa dohodli na 100% pracovnom úväzku pre starostu do ďalšieho volebného obdobia 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

K bodu č. 8 

Starosta:   

a) žiadosť firmy Norttel s.r.o. zaviesť do obce optickú sieť na náklady firmy. Navrhujem, aby firma 

Norttel s.r.o. predložila OZ podrobnejšiu situáciu, doplnila bližšie informácie o zámere.  

Poslanci sa zhodli na odložení rokovania po doplnení o technické a situačné riešenie optickej siete 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

b) žiadosť J. Zbušku o rozšírenie verejnej kanalizácie až po dom č. 45 

Starosta: Informoval poslancov OZ o problémoch súvisiacich s realizáciou kanalizácie. Financie na 

verejnú kanalizáciu sme dostali len na časť obce a to od p. Lešniaka po dom smútku. Vodári nám 

prisľúbili popri prácach na kanalizácii výmenu vodovodného potrubia. Verejnú kanalizáciu robíme po 

etapách a preto navrhujem žiadosť p. Zbušku o rozšírenie kanalizácie pre rok 2014 neschváliť 

a realizovať ju v ďalšej etape výstavby. Obec má schválený dokument o rozvoji a realizácii kanalizácie 

v obci. 

Hlasovanie:  prítomní  5 poslanci 

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

K bodu č. 9 

p. Majirský: V akom časovom horizonte predpokladáte ukončenie výstavby verejnej kanalizácie? 
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Starosta: Začali sme 28.07.2014 odovzdaním staveniska a v priebehu 3 týždňov by sme mali začať od 

domu smútku po p. Lešniaka. Keďže v čase realizácie stavby budú občania odpojení od verejného 

vodovodu, samozrejme bude zabezpečené zásobovanie pitnou vodou. Verejnú kanalizáciu by sme 

mali ukončiť do 31.10.2014 a následne do 30.11.2014 vyúčtovať. 

p. Majirský: Chcel by som navrhnúť, či by sa nedal opraviť stĺp, ktorí stojí pred mojím domom. Stačilo 

by ho len pekne vymaľovať.  

Starosta: Máme dve možnosti: buď stĺp opravíme, alebo odstránime. Pokúsime sa ho vlastnými 

prostriedkami a zamestnancami opraviť 

p.Krajgerová: Nedala by sa cesta okolo p. Hlinku smerom dozadu opraviť? 

Starosta: Z finančného hľadiska môžem pripraviť pre OZ rozpočet, ale treba do toho zahrnúť aj 

opravu kanála a to už navýši financie. Realizácia v blízkej budúcnosti nie je reálna 

p. Baumeistrová: Čo s rozkopaným chodníkom pri p. Simákovej? 

Starosta: Keďže máme dlažobné kocky, plánujeme chodník opraviť 

Starosta: Chcem Vás informovať, že obec reagovala na výzvu Ministerstva životného prostredia na 

zateplenie verejných budov. Podali sme žiadosť o zateplenie a rekonštrukciu strechy miestneho 

kultúrneho domu. Schvaľovací proces by mal prebehnúť do konca roka 2014, tak čakáme , či projekt 

schvália 

K bodu č. 10 

Poslanci OZ sa následne odobrali na cintorín, kde vykonali pietny akt – uctenie si pamiatky zosnulých 

v 1. sv. vojne zapálením sviečok  

K bodu č. 10 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil 

o 17,57 hod.  

 

Zapísala: Ing. Tatiana Kiszelyová     Overovatelia:  

         Dušan Majirský 

         Pavol Kubis 
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Uznesenie č. 5/2014 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 29.07.2014 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 

A. schvaľuje: 

1. program zasadnutia OZ rozšírený o bod 10:  Návšteva cintorína – uctenie si pamiatky zosnulých 

v 1. sv. vojne 

2. návrhovú komisiu v zložení Baumeistrová, Jurcová,  Krajgerová 

3. VZN č. 2/2014, ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube 

detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej 

škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne 

4. VZN č. 1/2014, ktorým sa určujú termíny zápisov detí do materskej školy a do prvého ročníka 

Základnej školy s materskou školou Hniezdne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne 

5. počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie v počte 9 

6. pracovný úväzok starostu v ďalšom volebnom období 100% 

B. berie na vedomie: 

1. informáciu o plnení uznesení OZ 

        C. neschvaľuje: 

1.   žiadosť p. Zbušku pre rok 2014  

        D. odkladá: 

1.   na ďalšie zasadanie OZ po doplnení žiadosť firmy Norttel s.r.o. o zavedenie optickej siete 

        E. ruší: 

1.   VZN č. 2/2008 a doplnok č. 1 k VZN č. 2/2008 

2. VZN č. 5/2008  

 

 

 

 

          Ing. Viktor Selep,   
                          starosta obce 


