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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hniezdne,  

konaného dňa 29.12. 2014  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          8 poslancov - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:      1 poslanec - Ing. Pavol Šimkovič  

Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

                           Anna Krompaščíková, Tibor Beck, Ján Compeľ zam. obce 

 

Verejnosť:         - 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015 

4. Voľba členov komisií OZ 

5. Rôzne ( Podnety občanov, predložené na predchádzajúcom zasadnutí OZ ) 

6. Diskusia 

7. Správa o prijatých uzneseniach 

8. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa zápisnice 

Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.   
Ospravedlnení poslanci: Pavol Šimkovič. 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8  a OZ je uznášania schopné. 

Overovatelia zápisnice: Václav Vyrostek, Gabriela Compľová 

Návrhová komisia:  Jozef Kuzár, Jaroslav Hrebík, Marián Pardus 

Zapisovateľ:   Ján Compeľ 

 

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

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Návrhy poslancov:  žiadne 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne schvaľuje navrhnutý program rokovania.  

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015 

4. Voľba členov komisií OZ 

5. Rôzne (Podnety občanov, predložené na predchádzajúcom zasadnutí OZ) 

6. Diskusia 

7. Správa o prijatých uzneseniach 

8. Záver 

 

 

K bodu 3. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015 

Starosta oboznámil poslancov OZ, akým spôsobom bol pripravený rozpočet obce a dal slovo 

ekonómke obce p. Krompaščíkovej 

p. Krompaščíková - oboznámila poslancov OZ s obsahom príjmovej časti navrhovaného rozpočtu 

obce po jednotlivých položkách. 

p. Hrebík - položka 310 to sú účelovo viazané prostriedky ? 

Starosta -  áno sú to prenesené kompetencie a sú účelovo viazané 

p. Krompaščíková - oboznámila poslancov OZ s obsahom výdajovej časti navrhovaného rozpočtu 

obce po jednotlivých položkách.  

Starosta -  pri položke 642 sme začlenili požiadavky organizácií a občianskych združení ako sú napr. 

JDS Hniezdne, SZPB Hniezdne a pod. na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. O týchto žiadostiach 

bude rozhodovať OZ. 

Starosta -  predniesol žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, ktorú poslala Gréckokatolícka charita Prešov 

– pre zariadenie (denný stacionár pre deti) Dom sv. Anny Stará Ľubovňa vo výške 664,-€. 

p. Jurco - to je za dopravu ? 

Starosta – zariadenie Dom sv. Anny navštevujú 3 naši spoluobčania a tieto prostriedky sa použijú na 

prevádzku tejto budovy, t.j. na mzdy, energie a pod. Poskytnutú dotáciu musí príjemca zúčtovať obci. 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

Starosta – ďalšie žiadosti, ktoré prišli na Obecný úrad sú od JDS ZO Hniezdne a SZPB ZO Hniezdne. 

JDS ZO Hniezdne požaduje 400,-€ na činnosť. 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

SZPB ZO Hniezdne požaduje 200,-€ na činnosť. 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

      

Starosta - žiadosť prišla aj od Dobrovoľného hasičského zboru v Hniezdnom, ktorý žiada o dotáciu vo 

výške 1750,-€. Uvedená žiadosť bola definovaná na položky ako je PHM, STK, poistenie a doplnenie 

výzbroje, ktorú sme započítali do bežného rozpočtu obce, nakoľko obec je povinná mať 

prevádzkyschopnú hasičskú techniku. 
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Ďalšie položky boli na organizovanie oslavy Dňa sv. Floriána v sume 350,-€ a na organizovanie 

športovej súťaže  „O pohár starostu obce“ v sume 300,-€.  

Na tieto akcie sa použije reprezentačný fond starostu obce, ale nie v takejto výške. Obec kúpi poháre 

na športovú súťaž a dá nejaké to mäso na guláš, prípadne prispeje inou spoluúčasťou. 

p. Jurco - hasiči nemajú nejaký iný príjem, napríklad z Nestville parku a pod.? 

p. Hrebík - dobrovoľní hasiči sa starajú o techniku, ktorú majú zverenú od obce. Čo sa týka iných 

aktivít, tak príjem z brigád dávajú do vlastnej techniky ako napríklad na opravu, chod auta zn. Citroen 

Jumper, ktorý je majetkom DHZ. Chodia ním na súťaže s mladými hasičmi, kde je potrebné uhrádzať 

aj štartovne.  

p. Jurco -  čo my máme aj autobus? Prečo nevyužijeme auto od DHZ? 

Starosta - autobus platíme na výlety, ktoré organizuje JDS Hniezdne pre občanov obce. 

Starosta - po zverejnení navrhovaného rozpočtu nám v pripomienkovom konaní došla žiadosť 

o poskytnutie dotácie na CVČ Stará Ľubovňa, ktorého zriaďovateľom je Mesto Stará Ľubovňa. CVČ 

navštevujú  3 žiaci obce. V zmysle prijatého VZN obec poskytuje dotáciu v sume 65,68 € na dieťa 

ročne. Táto suma je započítaná v navrhnutom rozpočte. 

p. Kuzár - prešli sme to aj vo finančnej komisií a súhlasíme so započítaním v rozpočte. 

p. Petriľáková - nech sa uvedú všetky žiadosti od CVČ Stará Ľubovňa. 

Starosta - ďalšia žiadosť od CVČ Stará Ľubovňa je na rekonštrukciu kina asi v hodnote 66 000,-€, ale 

táto nie je presne definovaná, koľko by chceli od nás. Myslím si, že to bude asi 1,-€ na osobu to 

znamená 1 450,-€. 

p. Petriľáková - CVČ patrí pod Mesto Stará Ľubovňa. 

Starosta - požiadal by som poslancov aby najprv hlasovali o dotácií pre CVČ  

v sume  3x 65,68 € t.j. 197,-€ 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

       

Starosta -  na rekonštrukciu kina by som navrhoval sumu od 300 – 500,-€ 

p. Jurco -  dávať peniaze do cudzieho majetku ? 

p. Petriľáková - navrhujem neposkytnúť dotáciu 

p. Vyrostek - nech si zabezpečia peniaze inou formou napr. sponzoringom apod. 

Starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. Petriľákovej 

Hlasovanie:                    za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, 

       Pardus, Petriľáková, Vyrostek         

                                         proti :  0         

                                      zdržal sa: 0        

 

Starosta - v priebehu 15 dňovej lehoty prišla pripomienka od ZŠ v Hniezdnom k navýšeniu 

kapitálových výdavkov na nákup parného konvektomatu do školskej jedálne vo výške 5000,-€ 

p. Hrebík - to sú kompetencie financované obcou (škôlka, školská jedáleň ) ? 

p. Kuzár -  vo finančnej komisií sme sa zhodli, že by sa to dalo financovať z navýšených podielových 

daní. 

Starosta -  Uvedený konvektomat by sme zafinancovali z podielových daní, nakoľko je predpoklad, že 

by sa mohli podielové dane navýšiť. 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

p. Krompaščíková -  po termíne na pripomienkovanie rozpočtu nám prišiel e-mail z Ministerstva 

vnútra (splnomocnenec vlády pre RK), že nám schválili žiadosť na „Rekonštrukciu budovy MŠ 

Hniezdne“ v sume 14 900,-€. Jedná sa o zateplenie budovy MŠ, kde je potrebné spolufinancovanie vo 

výške 5% celkového rozpočtu projektu, t.j. 1755,-€. 
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Keďže tieto finančné prostriedky boli naplánované v rozpočte ako kapitálový príjem, ale budú Obci 

Hniezdne poskytnuté ešte v tomto roku, na vyčerpané v tomto rozpočtovom roku nebudú, navrhujeme 

vykonať zmenu v predloženom návrhu rozpočtu a to: presun z kapitálových príjmov na položke 322 

na položku 453 príjmových finančných operácií vo výške 14900,-€ na projekt „Rekonštrukcia budovy 

MŠ Hniezdne“.   

p. Kuzár -  finančná komisia navrhuje tiež navýšenie príjmových finančných operácií na položke 454 

vo výške 1755,-€ z rezervného fondu a navýšenie kapitálových výdavkov na položke 717 vo výške 

1755,-€ na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy MŠ Hniezdne“.  

 

Starosta dal hlasovať za presun kapitálových príjmov vo výške 14900,€: 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

  

Starosta dal hlasovať o navýšení príjmových finančných operácií vo výške 1755,-€: 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

p. Petriľáková – čo je položka údržba softwaru v hodnote 5000,-€? 

p. Krompaščíková -  obec má vybudovaný informačný systém obsahujúci mnoho vzájomne 

prepojených modulov, je servisne zabezpečený dodávateľskou firmou (legislatívne, softwarové 

zmeny)  

p. Petriľáková - položka odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru? 

Starosta -  starosta uviedol, že sú to ľudia, ktorí nám robia napr. verejné obstarávanie, údržbu 

verejného osvetlenia, prevádzku domu smútku a pod. 

p. Hrebík - čo sa týka kanalizácie ako je napríklad jej čistenie, nemohli by sme zamestnať našich 

občanov? 

Starosta - kanalizáciu v obci spravuje externá firma, ktorá má na to oprávnenie, odbornú spôsobilosť 

p. Jurco -  prečo je toľko plánované na elektrickú energiu na MKS, ČOV, lekári, budova č. 234, však 

v MKS sa nič nerobí 

Starosta -  na každom odbernom mieste máme elektromer, kde vieme akú máme spotrebu. Platí sa aj 

za výkon ističa, čím vyšší tým to je drahšie. V MKS sa konajú rôzne akcie ako sú plesy, svadby, kary. 

p. Jurco - voda v 16 b.j.? 

p. Krompaščíková - vodu v 16 b.j. nám účtuje  PPVS a.s. na základe zmluvy a potom je rozúčtovaná 

nájomníkom 

p.Petriľáková - položka 642  členské príspevky ? 

Starosta - obec je členom rôznych organizácií ako sú ZMOS, ĽZMOS, Mikroregión Poľana, OOCR 

Severný Spiš- Pieniny a pod., kde sú stanovené určité členské príspevky 

p. Petriľáková -  interiérové vybavenie ? 

p. Krompaščíková - je potrebné dovybaviť matriku ešte skriňovým nábytkom 

Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Rybovičovej 

p. Rybovičová - predložila stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce 

Hniezdne na roky 2015 – 2017 

p. Kuzár - predložil stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu 

na rok 2015 

Starosta dal hlasovať o navrhovanom rozpočte so zapracovanými predloženými a schválenými 

pripomienkami.  

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        
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K bodu  4. Voľba členov komisií OZ 

Starosta požiadal poslancov, ktorí boli zvolení ako predsedovia komisií, aby predložili návrhy na 

členov týchto komisií. 

p. Petriľáková -  za členov Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie navrhujem p. 

Ladislava Čajku ml. a Petra Hangurbadža. 

Iné návrhy neboli. 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

p. Compľová -  za členov Komisie sociálnej a zdravotnej navrhujem Ing. Tatianu Kiszelyovú a Annu 

Szabóovú. 

Iné návrhy neboli. 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

p. Jurco -  za členov Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie navrhujem Máriu Baumeistrovú, Petra 

Pardusa st., RNDr. Dušana Majirského. 

Iné návrhy neboli. 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

Členovia Komisie pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov si za 

predsedu komisie zvolili poslanca  Ing. Pavla Šimkoviča. 

 

Členovia Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti si za predsedu komisie zvolili poslanca 

Jaroslava Hrebíka. 

  

K bodu č. 5 Rôzne 

Starosta obce prečítal pripomienky občanov zo zasadnutia : 

- poslanec Jurco - požaduje poveriť občana z ulice „Čurek“, aby dával pozor v obci hlavne na    

  rómsku mládež 

p. Jurco -  ponúkol sa mi Peter Hangurbadžo, že by to robil, ak mu obec splní nejaké požiadavky 

p. Hrebík -  nedá sa z úradu práce zobrať ľudí ako rómsku hliadku ? 

p. Jurco -  Neviem či ste sa boli pozrieť v ulici ako tam vznikajú čierne stavby ? Už sú až pri cintoríne, 

len tak si môžu stavať?  kto im to povolil? 

- pani Kristína Mačugová - eviduje problém s voľne pobehujúcimi psami v obci, čo preto   

môže urobiť obec? 

Starosta - za psa je zodpovedný jeho vlastník, pripravíme a odvysielame reláciu v miestnom rozhlase 

-  diskusný príspevok p. Horala : 

- cesta na ulici za školou - vyzval OZ, aby našlo finančné prostriedky na opravu cesty, 

zdôraznil požiadavku, či skôr  niektorých občanov žijúcich na tejto ulici – trikrát 

a dosť ! 

- požaduje prerezať stromy okolo kostola, niektoré vyrúbať 

- požaduje vybudovať betónovú cestu na cintorín od brány po schody 
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- ak by bol v ponuke na odpredaj dom pána Sipka pri cintoríne, navrhuje odkúpiť ho 

a na jeho mieste vybudovať parkovisko pre návštevníkov cintorína 

- osloviť vlastníka starej krčmy a vyzvať ho na obnovu fasády, prípadne budovu zbúrať 

- kinosálu v kultúrnom dome prebudovať na telocvičňu 

- čo s rozostavanou budovou pri kultúrnom dome 

Starosta - na niektoré otázky som odpovedal p. Horalovi a ostatné dám na zváženie poslancom OZ 

Diskusia poslancov 

- poslankyňa Petriľáková - o parkovaní áut pred nákupným strediskom, navrhuje vypovedať 

   zmluvu o nájme 

p. Petriľáková - ja som si tu zmluvu pozrela na internete a je tam nájom iba za 33,-€ ročne 

Starosta - bolo by potrebné, aby komisia pripravila komplexnejší návrh na parkovanie vozidiel v obci 

  - pani Kristína Mačugová - upozornila, že okrasné cyprusy prerástli do vzdušného vedenia, 

               bolo by vhodné orezať ich 

Starosta - na výrub je potrebne vybaviť súhlas na výrub, ale obávam sa reakcie ľudí na tento výrub. 

Určite sú tieto stromy veľké a bolo by potrebné tieto nahradiť inou zeleňou. 

Diskusia poslancov. 

- pani Kristína Mačugová - upozornila, že mladí rómski spoluobčania sa túlajú po obci a má  

   podozrenie, že sliedia v dvoroch občanov. 

Starosta - na túto otázku neviem odpovedať, nakoľko ak má podozrenie a nemá jasný dôkaz čo s tým ? 

Diskusia poslancov. 

- pán Štefan Štefánik - konštatuje, že kompostoviska neplnia svoj účel, keď je v nich to, čo 

  tam byť nemá a požiadal o väčšiu kontrolu aj prostredníctvom kamier 

Starosta - na túto otázku som odpovedal, že všetko je to v ľuďoch a ich prístupe k životnému 

prostrediu a k prostrediu v ktorom žijú, obec sa snaží vytvárať podmienky v prospech občanov pri 

nakladaní s odpadmi, no niektorí občania ich neakceptujú 

Diskusia poslancov. 

 - pán Rudolf Danielovič - opýtal sa, či sa bude pokračovať vo výstavbe kanalizácie od domu  

   č. 89 po dom č. 97. 

Starosta - v tomto roku sme dostali dotáciu z envirofondu v takej výške, že nepostačovala na 

ukončenie vetvy pred rodinnými domami č. 89 až 97. Opätovne sme aj tohto roku požiadali o dotáciu 

na envirofond. 

 

K bodu č. 6  Diskusia  

p. Hrebík - prechody pre chodcov na štátnej ceste, dať podnet na niektoré prechody v obci a osvetliť 

tieto priechody 

Starosta - takéto požiadavky sme už dávali skôr, ale odpoveďou týchto inštitúcií bolo, že je potrebný 

projekt a financovanie robí ten, ktorý to požaduje to znamená obec. Zvolám jednanie na túto tému 

p. Jurco -  na internetovej stránke obce sa málo propaguje čo sa urobilo za posledné obdobie, 

aktualizovať informácie a tým propagovať obec 

p. Petriľáková - stránka je veľmi zložitá, urobiť jednoduchšie stránky a možno osloviť žiakov, 

študentov na jej tvorbu 

p. Krompaščíková - na stránke sú zverejnené všetky informácie, ktoré sme povinní zverejňovať. Ak 

ste šikovní v programovaní, dám vám prístupové kódy na editáciu našej stránky 

p. Jurco - nech to robí matrikárka 

p. Hrebík a p. Vyrostek - či obec neplánuje výstavbu rodinných domov pre mladých ľudí, aby sa 

nestávalo, že nám budú odchádzať mladí ľudia preč 

Starosta - nemáme územný plán, ktorý by určil územie, kde by mohli byť umiestnené parcely na 

výstavbu. Obec nevlastní také pozemky, v takej výmere, ktoré by boli vhodné na výstavbu  

p. Jurco -  aké je záruka na bytový dom 16 b.j. ? Sú tam veľké praskliny, podlahy sú zlé zhotovené. 

Starosta -  o týchto  vadách v bytoch nevieme, nakoľko nám to nájomníci nenahlásili  

p. Petriľáková - kto pripravuje pre obec zmluvy, lebo poviem to veľmi jemne, ich zhotoviteľ má veľmi 

nízke právne vedomie, napríklad dohoda s p. Mačugom, zmluva so spoločnosťou Memorium a pod. 

V tomto smere som ochotná pomôcť. 
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p. Krompaščíková -  zistíme, ktoré zmluvy majú nedostatky, formálne chyby odstránime v spolupráci 

s druhou stranou.  

p. Krajgerová - v tomto roku bola vybudovaná kanalizácia v historickej časti obce. Z tohto dôvodu 

dávam návrh, či by sa nedala poskytnúť úľava 50% na stočnom v roku 2015 pre občanov, ktorí nemali 

takú možnosť ako zadné ulice, kde neplatili občania asi 5 rokov za kanalizáciu.  

Starosta - potrebujem definovať, akých ľudí sa to ma týkať. Je pravda, že na zadných uliciach neplatili 

za kanalizáciu, nakoľko sme potrebovali spustiť ČOV v režime skúšobnej prevádzky a tým vyladiť 

chod čistiarne. Na školskej ulici ľudia platili hneď po prepojení kanalizácie. 

Diskusia poslancov. 

p. Kuzár - navrhujem odložiť návrh p. Krajgerovej na uplatnenie 50% zľavy z poplatku za stočné 

občanom, ktorí sa pripojili na kanalizáciu v posledných rokoch na rokovanie OZ v roku 2015 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

p. Jurco -  nevieme aké je hospodárenie v lesoch ? 

Starosta -  poslancom OZ predkladáme 2 x v roku informáciu o hospodárení v lesoch 

p. Jurco -  máme postavené ihrisko, kto bude polievať? 

Starosta -  tak ako každý rok sme z našej strany urobili všetko čo sme mali, ľad pripravovali 

dobrovoľníci. Čerpadla, hadice a elektrické káble, ktoré vlastní obec sú v hasičskej zbrojnici prípadne 

u  p. Havaša 

p. Jurco - nech prvé zaľadnenie urobia hasiči, a ja pozháňam ľudí, ktorí urobia ľadovú plochu  

 

K bodu č. 8  Správa o prijatých uzneseniach 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby podala správu o prijatých uzneseniach. 

p. Kuzár prečítal správu o prijatých uzneseniach. 

 

K bodu  9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,25 hod. 

Zapísal/(a): Ján Compeľ 

                   

                   

 

Overovatelia:  

Václav Vyrostek                                            ...........podpísané............. 

 

Gabriela Compľová                                            ...........podpísané.............. 
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UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 

 29. decembra 2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 29. decembra 2014 prijalo tieto 

uznesenia: 

UZNESENIE č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení Jozef Kuzár, Jaroslav Hrebík, Marián Pardus 

UZNESENIE č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva v predloženom znení 

UZNESENIE č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e  

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzku 

denného stacionára Domu sv. Anny v Starej Ľubovni vo výške 664 Eur 

2. poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne základnej organizácii Jednoty dôchodcov na 

Slovensku na činnosť organizácie vo výške 400 Eur 

3. poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne základnej organizácii Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Hniezdnom na činnosť organizácie vo výške 200 Eur 

4. poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne Mestu Stará Ľubovňa ako zriaďovateľovi 

Centra voľného času na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Hniezdne 

navštevujúce Centrum voľného času v Starej Ľubovni vo výške 197 Eur 

UZNESENIE č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

n e s c h v a ľ u j e  

poskytnutie príspevku na nákup technológie 2D cinema Centu voľného času v Starej Ľubovni 

UZNESENIE č. 22 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Hniezdne o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne 

s tým, že niektoré položky žiadosti sú zapracované v návrhu rozpočtu obce na rok 2015 

UZNESENIE č. 23 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e  

1. pripomienku ZŠ s MŠ Hniezdne predloženú v pripomienkovom konaní k návrhu rozpočtu 

Obce Hniezdne na rok 2015 na navýšenie kapitálových výdavkov na OK ZŠ s MŠ Hniezdne 

vo výške 5 000 Eur na nákup parného konvektomatu do školskej jedálne na položke 713 

2. pripomienku Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo predloženú 

v pripomienkovom konaní k návrhu rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2015 na: 

a) navýšenie bežných príjmov na položke 111 o 5 000 Eur  
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b) presun kapitálových príjmov z položky 322 na položku 453 príjmových finančných 

operácií vo výške  14 900 Eur z dotácie poskytnutej MV SR v roku 2014 na projekt 

Rekonštrukcia budovy materskej školy Hniezdne 

c) na navýšenie príjmových finančných operácií na položke 454 vo výške 1 755 Eur  

z rezervného fondu a navýšenie kapitálových výdavkov na položke 717 vo výške 1 755 

Eur na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia budovy materskej školy Hniezdne 

UZNESENIE č. 24 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 2015 

UZNESENIE č. 25 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Hniezdne na roky 2015-2017 

UZNESENIE č. 26 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. a  § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 

UZNESENIE č. 27 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. a  § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

s c h v a ľ u j e 

rozpočet Obce Hniezdne na rok 2015 v celkovej sume so zapracovaním schválených pripomienok: 

Bežný rozpočet 

- príjmy  842 709 Eur 

- výdavky  790 809 Eur 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy            0 Eur 

- výdavky   21 655 Eur 

Finančné operácie 

- príjmy    16 655 Eur 

- výdavky    46 900 Eur 

Rozpočet SPOLU 

- príjmy  859 364 Eur 

- výdavky 859 364 Eur 

UZNESENIE č. 28 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

v o l í 

1. za členov Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie Ladislava Čajka ml., 

Petra Hangurbadža 

2. za členov Komisie sociálnej a zdravotnej Tatianu Kiszelyovú, Annu Szabóovú 

3. za členov Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Máriu Baumeistrovú, Petra Pardusa st., 

Dušana Majirského 
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UZNESENIE č. 29 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e, 

že: 

1. členovia Komisie pre kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov si za predsedu komisie zvolili poslanca Pavla Šimkoviča 

2. členovia Komisie pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností si za predsedu komisie zvolili 

poslanca Jaroslava Hrebíka 

UZNESENIE č. 30 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

podnety občanov predložené na ustanovujúcom zasadnutí OZ 

 

UZNESENIE č. 31 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

o d k l a d á 

návrh poslankyne Márie Krajgerovej na uplatnenie 50% zľavy z poplatku za stočné občanom, ktorí sa 

pripojili na kanalizáciu v posledných rokoch, na rokovanie OZ v roku 2015 

 

 

 

 

 

 

         podpísané 

        ................................................. 

          starosta obce Ing. Viktor Selep 

 

 
 


