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Zápisnica č. 6/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 20.10.2014 

 

Prítomní: 6 poslancov – podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní:       3 poslanci – F. Krajger, D. Majirský, P. Šimkovič 

Program:  

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

        4.    Informácia o činnosti hlavného kontrolóra obce – hl. kontrolór Ing. Júlia Rybovičová  
        5.   Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce Hniezdne pre rok 2014 

6.    Informácia starostu obce o podaní žiadosti o financovanie projektu Kanalizácia a ČOV  
       Hniezdne na Enviromentálny fond 
7.    Rôzne – žiadosti občanov a podnikateľských subjektov 
8.    Diskusia 
9.    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. Do návrhovej komisie navrhol 

starosta poslancov Kuzára, Pardusa a Kubisa, za overovateľov zápisnice určil poslancov 

Baumeisterovú a Krajgerovú, za zapisovateľku Kiszelyovú. Ospravedlnil sa p. Majirský. K zloženiu 

návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 

Hlasovanie:  prítomní  6 poslanci 

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

K bodu č. 2 

Starosta predniesol návrh programu. Zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky. 

Hlasovanie:  prítomní  6 poslanci 

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

K bodu č. 3 

Starosta informoval OZ o plnení  uznesení a konštatoval, že sú splnené, resp. v plnení. 

K bodu č. 4 

Kontrolórka obce Hniezdne informovala OZ o kontrolách vykonaných k 30.09 2014, skonštatovala, že 

OcÚ a jeho pracovníci si plnia svoje povinnosti a vykonávanými kontrolami neboli zistené žiadne 

závady a nedostatky, a preto neboli uložené opatrenia 
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17, 11 hod.  – príchod poslanca Krajgera 

Poslanci zobrali na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce 

17, 17 hod.  – príchod poslanca Šimkoviča 

K bodu č. 5 

Pani Krompaščíková predniesla  návrh na úpravu rozpočtu obce č.1 na rok 2014 a vysvetlila 

poslancom aj jednotlivé položky návrhu. OcÚ vykonával rozpočtové opatrenia tak, ako to ukladá 

zákon.  Rozpočet je po úprave mierne prebytkový, z dôvodu poskytnutej dotácie 30.09.2014, ktorá 

bude použitá v 4 Q 2014 

Starosta – Opýtal sa na ďalšie otázky 

Kuzár – V položke 634 – dopravné, nemali by sme túto položku navýšiť už teraz? 

Krompaščíková – položku nebudeme umelo navyšovať. Vykonáme rozpočtové opatrenia presunom 

medzi jednotlivými položkami 

Starosta – Ak nie sú ďalšie otázky, navrhujem hlasovať o návrhu úpravy rozpočtu v takom znení, 

v akom bola predložená 

Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

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

K bodu č. 6 

Starosta informoval OZ o výstavbe kanalizácie v roku 2014, vysvetlil spoluprácu viacerých subjektov, 

oboznámil s problémami pri výstavbe. Zároveň informoval o podaní novej žiadosti na Enviromentálny 

fond na rok 2015 na realizáciu ďalšej etapy kanalizácie 

Starosta – Sú otázky? 

Krajgerová – Budú úľavy na poplatkoch za používanie kanalizácie? 

Starosta – Úľavy sa budú riešiť neskôr, rozhodnutím obecného zastupiteľstva 

Krajger – Bolo by vhodné poslancom OZ vysvetliť, kde končí prebytočná zemina pri výkopových 

prácach na kanalizácii 

Starosta – Prebytočnou zeminou z výkopových prác sa navýšila hrádza potoka Kamienka. Plánujeme 

navezenou zeminou spevniť a nayvýšiť hrádzu rieky Poprad pri železničnom moste cez rieku Poprad 

Pardus – Kanály v obci by mali byť plytšie, v mieste pri p. Wislockom sú veľmi hlboké 

Starosta – pri p. Wislockom sme nový kanál nerobili, zostal tam pôvodný, nový sme robili od č. d. 135 

po 145 a musí mať svoju kapacitu, lebo pri výdatných dažďoch do neho priteká voda aj z brehu od 

židovského cintorína a aj niektorí občania majú svoju dažďovú kanalizáciu vyústenú hlboko zo svojich 

domov. Aby sme dosiahli spády, museli sme ju robiť hlbšie. Napriek tomu je plytšia ako tá pôvodná. 
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Starosta – navrhujem krátku 10 min. prestávku 

K bodu č. 7 

Starosta:   

a) žiadosť pani S. Hudákovej – výpoveď z nájmu ku 30.11.2014 

OZ berie žiadosť na vedomie 

b) žiadosť M. Pavelčíkovej o pridelenie obecného bytu 

Starosta: Obecné byty sú obsadené 

OZ odporúča zaradiť žiadosť do zoznamu žiadateľov o obecné byty 

c) žiadosť firmy NORD SVIT na súhlas s ambulantným predajom mäsa a mäsových výrobkov, každý 

piatok od 8,45 do 9,30 

Poslanci navrhli tento druh predaja mäsa a výrobkov z mäsa schváliť, ale bez ďalších požiadaviek na 

obec 

Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

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

Zdržal sa poslanec:   Šimkovič 

d) žiadosť firmy FLORIAN PL s. r. o. na súhlas s ambulantným predajom mäsa a mäsových výrobkov 

od pondelka do piatka od 8,00 do 17,00, v sobotu od 8,00 do 14,00 

Starosta – prečítal OZ stanovisko COOP Jednoty, že firma podľa platnej zmluvy chcela predávať tovar 

pre hasičov a nie mäsové výrobky. Po konzultácií na veterinárnej správe a  hygiene, mäso a mäsové 

výrobky by firma FLORIAN PL mohla predávať len na trhovom mieste. V obci nemáme trhové miesto.  

Kuzár – po prijatí vnútornej legislatívy a zistení požiadaviek na trhové miesto, sa budeme touto 

žiadosťou zaoberať 

Starosta dal hlasovať o žiadosti. Poslanci žiadosť neschválili 

Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

Za neschválenie hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Pardus, Krajger, 

Šimkovič 

e) žiadosť firmy PREMIER MANAŽMENT, s.r.o o schválenie prekrytia odtokového kanála pre 

parkovanie osobného vozidla pred domom č. 218 

Poslanci navrhli žiadosť schváliť za podmienok, ktoré budú stanovené príslušným stavebným úradom, 

to znamená prekrytie odtokového kanála rozoberateľným prechodom tak, aby sa odtokový kanál dal 

bez problémov rozobrať a vyčistiť, ohraničiť to časovo a obec nebude týmto parkovaním obmedzená 
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Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

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

f) žiadosť M. Ochotnického o zámere odkúpenia nehnuteľného majetku obce schváleného uznesením 

2/2014 bod A/10 

Starosta – navrhujem zrušiť zámer predaja nehnuteľného majetku obce schváleného uznesením 

2/2014 bod A/10, z dôvodu nezáujmu žiadateľa doložiť potrebné podklady 

Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

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

g) žiadosť P. Kubisa ml. o odkúpenie pozemku KNC 104/2  o výmere 142 m2, orná pôda do osobného 

vlastníctva 

Po krátkej diskusii, poslanci navrhli odložiť rokovanie o žiadosti na ďalšie zasadnutie OZ 

Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

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

h) žiadosť M. Fidermáka o predbežný súhlas na odkúpenie časti obecného pozemku 

Starosta vysvetlil o ktorý pozemok sa jedná a poslanci OZ navrhli k žiadosti sa vrátiť až po doplnení 

žiadosti o geometrický plán 

Hlasovanie:  prítomní  8 poslanci 

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

K bodu č. 8 

p. Pardus: Navrhujem, aby sa do rozpočtu obce zahrnuli aj bahenné koše na kanalizačné výpuste 

dažďovej kanalizácie  

Starosta: Momentálne nás dosť zamestnáva dokončenie kanalizácie a terénne úpravy, ale 

v budúcnosti sa k tomu vrátime a na OZ to prerokujeme 

p.Krajgerová: Chcem sa len opýtať, či sa kanál , kde je urobená nová kanalizácia , vyčistí? 

Starosta: Áno, plánujeme po dokončení prác kanál vyčistiť a opraviť 

p. Baumeistrová: Čo so zaneseným kanálom pri p. Simákovej? 

Starosta: Tento kanál sa pravidelne čistí, sú tam osadené mreže, doteraz sa vyviezlo veľmi veľa 

odpadu, ktorý tam naplavila voda z časti obce „Čurek“ 
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K bodu č. 9 

V závere poslanec Kuzár prečítal uznesenia, ktoré boli prijaté na OZ 

Následne starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil o 20,40 

hod.  

 

Zapísala: Ing. Tatiana Kiszelyová     Overovatelia:  

         Mária Baumeisterová 

         Mgr. Mária Krajgerová 
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Uznesenie č. 6/2014 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 20.10.2014 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 

A. schvaľuje: 

1. program zasadnutia OZ v predloženom návrhu 

2. návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. J. Kuzár, P. Pardus, P. Kubis 

3. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014 v predloženom znení 

4. Žiadosť firmy NORD SVIT o predaji mäsa a mäsových výrobkov v obci v súlade s ich žiadosťou a bez 

ďalších požiadaviek od obce 

5. Žiadosť firmy PREMIER MANAŽMENT za podmienok, ktoré budú stanovené príslušným stavebným 

úradom 

B. berie na vedomie: 

1. informáciu o plnení uznesení z predošlého zasadania OZ 

2. záznam o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky dotýkajúcej sa vybavenia sťažností a petícií 

3. záznam o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky dotýkajúcej sa evidencie rozpočtových opatrení 

obce 

4. informáciu starostu obce o podaní žiadosti o financovanie projektu Kanalizácia a ČOV na rok 2015 

a o realizácií projektu v roku 2014 

5. výpoveď p. Hudákovej z nájmu nebytových priestorov v Hniezdnom, č. d. 1 

        C. odporúča: 

1.   zaradiť žiadosť p. P.  Kubisa ml. na ďalšie zasadnutie OZ 

2.   žiadosť p. M. Fidermáka, prerokovať po doplnení o geometrický plán 

3.   zaradiť žiadosť p. M. Pavelčíkovej do zoznamu žiadateľov o obecné byty 

        D. nesúhlasí: 

1.   s predajom mäsa a mäsových výrobkov firmou FLORIAN PL v našej obci, za podmienok uvedených 

v žiadosti, lebo obec nemá na takýto predaj vytvorené podmienky 

        E. ruší: 

1.   zámer predaja nehnuteľného majetku obce Hniezdne, schválený uznesením č. 2/2014 bod A/10 

          Ing. Viktor Selep,   
                          starosta obce 


