Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne,
konaného dňa 10.03.2015
Prítomní:
9 poslancov – podľa prezenčnej listiny
Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce
PaedDr. František Solár, riaditeľ ZŠ s MŠ Hniezdne
Ing. Tatiana Kiszelyová, Tibor Beck, Ján Compeľ, zam. obce
Verejnosť: PROGRAM:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Smernica pre verejné obstarávanie
7. Odpredaj akcií Prima banky, PVS
8. Žiadosť o prevádzkovanie stávkového terminálu v obci
9. Rozvojová dokumentácia obce – schválenie prípravy dokumentov
10. Rôzne (žiadosti)
11. Diskusia
12. Správa o prijatých uzneseniach
13. Záver
K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia
Návrhy poslancov: žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obec Hniezdne schvaľuje navrhnutý program rokovania.
Hlasovanie: za:
9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Smernica pre verejné obstarávanie
7. Odpredaj akcií Prima banky, PVS
8. Žiadosť o prevádzkovanie stávkového terminálu v obci
9. Rozvojová dokumentácia obce – schválenie prípravy dokumentov
10. Rôzne (žiadosti)
11. Diskusia
12. Správa o prijatých uzneseniach
13. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,10 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.
Starosta konštatoval, že prítomných je všetkých 9 poslancov a OZ je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice: Mg. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík
Návrhová komisia:
Ing. Pavol Šimkovič, Štefan Jurco, Václav Vyrostek
Zapisovateľ:
Ing. Tatiana Kiszelyová
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a starosta dal o nej
hlasovať:
Hlasovanie: za:
9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K bodu č. 4 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
Starosta dal slovo kontrolórke obce, a tá predniesla správu o činnosti za rok 2014. Zo strany poslancov
nemal nikto žiadne otázky k prednesenej správe a OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
obce na vedomie
K bodu č. 5 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starosta informoval OZ o tom, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce končí 1.5.2015, preto je
potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. O tejto voľbe hovorí § 18a zákona 369/1990 o obecnom
zriadení. Starosta ďalej oboznámil poslancov s požiadavkami a podmienkami na voľbu hlavného
kontrolóra obce. Uviedol, že celý výber musí prebehnúť v súlade s dodržaním zákonom stanovených
lehôt. Voľba bude zverejnená na úradnej tabuli, internete a v Ľubovnianskych novinách.
Po preštudovaní požiadaviek na voľbu hlavného kontrolóra, OZ navrhlo vyškrtnúť bod d) informáciu
o doterajšej praxi uchádzača, pretože túto informáciu doloží záujemca v štruktúrovanom životopise.
Starosta vyzval OZ, aby si zvolilo komisiu, ktorá bude dohliadať na voľbu hlavného kontrolóra obce,
zapisovateľkou bude zamestnankyňa obce
OZ sa uznieslo na vyhlásení voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce hlasovaním:
Hlasovanie: za:
9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
Poslanci sa dohodli na zložení komisie a termínoch na voľbu hlavného kontrolóra obce takto a starosta
dal hlasovať:
Komisia: Ing. Jana Petriľáková, Mgr. Mária Krajgerová, Jaroslav Hrebík
Zapisovateľka: Terézia Kindjová
Odovzdanie obálok: 01.04.2015 do 12,00 hod.
Otváranie obálok: 07.04.2015 o 10,00 hod.
Termín zasadnutia zastupiteľstva vo veci voľby hlavného kontrolóra obce je 22.04.2015 o 17,00 hod.
Hlasovanie: za:
9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
2

zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Smernica pre verejné obstarávanie
Starosta informoval OZ o tom, že bola prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní a je potrebné
prijať vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní.
V čl. III. je opísaný zákon, tieto limity nemôžeme meniť
V č. VI. je priestor na navýšenie limitov pre obec priamym zadávaním zákaziek
- tovar, služba –navýšiť do 15 000 eur
- stavebné práce – navýšiť do 20 000 eur
- potraviny – navýšiť do 30 000 eur
p. Kuzár: Finančná komisia odporúča poslancom OZ navýšiť limity v takom znení, v akom boli
predložené starostom obce
Po krátkej diskusií, poslanci hlasovali o prijatí smernice
Hlasovanie: za:
7 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek
proti:
Petriľáková
zdržal sa: Šimkovič
K bodu č. 7 Odpredaj akcií Prima banky, PVS
Starosta informoval OZ o tom, že prišla ponuka od Prima banky Slovenska a. s., ohľadom predaja 11
akcií v nominálnej hodnote 4 389 eur. Prima banka ponúka za jednu akciu 600 eur. Obec predajom by
získala 6 600 eur. Táto ponuka platí do 20.03.2015.
p. Hrebík: Aké náklady má obec v súvislosti s týmito akciami?
Starosta: platíme za vedenie účtu
p. Kuzár: Odporúčal predaj akcií, sú s tým len problémy. Prístup na trh je komplikovaný.
Hlasovanie: za:
7 – Kuzár, Pardus, Šimkovič
proti:
0
zdržal sa: Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Petriľáková, Vyrostek
Starosta: Taktiež prišla ponuka od obce Olcnava na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti a. s. – Obec Olcnava žiada OZ o stanovisko k predaju 6 017 akcií v tejto spoločnosti.
Neodporúčam predať, nakoľko nie je nám známa cena.
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Žiadosť o prevádzkovanie stávkového terminálu v obci
Starosta informoval o žiadosti SYNOT TIP a. s., Poprad o prevádzkovanie stávkového terminálu
v obci. Jeden terminál sa nachádza na miestnej pošte, ide o stávkový terminál a nie o výherné
automaty.
p. Jurco: Od toho je len krok k výherným automatom a to tu nepotrebujeme
Starosta dal hlasovať o súhlase s prevádzkovaním stávkového terminálu v obci
Hlasovanie: za:
0
proti: 9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
zdržal sa: 0
K bodu č. 9 Rozvojová dokumentácia obce – schválenie prípravy dokumentov
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Starosta informoval OZ o tom, že v období rokov 2014 – 2020 je potrebný rozvojový dokument obce,
program rozvoja obce, ktorý musíme dať spracovať. Je to jedna z podmienok uchádzania sa o dotácie
v budúcnosti. Pokiaľ bude pripravená pracovná verzia, je možné ju pripomienkovať. Ďalším
dokumentom je územný plán obce, ktorý rieši rozvoj a usporiadanie obce na 15 – 20 rokov dopredu.
Spracovanie územného plánu obce trvá 3 – 5 rokov a možno i viac (záleží od rozsahu). Navrhujem
začať proces obstarávania spracovateľa ÚPN obce.
Vyjadrenia poslancov:
p. Compľová – je potrebné začať
p. Ing. Rybovičová – odporúčam prijať a schváliť
p. Kuzár – v rozpočte musíme nájsť na tento projekt peniaze
Po krátkej diskusií dal starosta hlasovať o schválení programového rozvoja obce
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
V súvislosti s rozvojovým dokumentom územného plánu obce, je potrebné začatie obstarávania
spracovateľa územného plánu obce Hniezdne, pretože vytvorenie tohto plánu sa robí niekoľko rokov.
Po krátkej diskusií dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 10 Rôzne (žiadosti)
Starosta obce informoval o žiadosti pani Grudeckej o pridelenie nájomného bytu. Pani Grudecká
doložila všetky potrebné doklady.
Starosta – momentálne máme v 16 –bytovej jednotke obsadené všetky byty, preto odporúčam OZ
zaradiť žiadosť do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

Obecný úrad má požiadavku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku, konkrétne Praga V3S,
nakladač T- 174 a časť oplotenia
Starosta – vozidlo V3S stojí na obecnom dvore už niekoľko rokov, je nepojazdné, nemá ŠPZ a je
odhlásené z evidencie vozidiel. Týka sa to aj nakladača T-174 a je záujem aj o odkúpenie oplotenia,
ktoré momentálne skladujeme v obecnej stodole a je od občanov záujem o kúpu.
Starosta – odporúčam predať vozidlo Praga P-V3S formou priameho predaja v zmysle zákona
o majetku obcí
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

Starosta - odporúčam odpredať nakladač T-174 formou priameho predaja v zmysle zákona o majetku
obcí
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Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

Starosta - odporúčam odpredať časť oplotenia v cene železného šrotu na trhu
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 11 Diskusia
p. Petriľáková – Pri schvaľovaní rozpočtu, na zasadnutí dňa 29.12.2014, kde sa prejednávala
rekonštrukcia MŠ, ste nás pán starosta informoval, že prebehne výberové konanie na túto
rekonštrukciu. Zistila som, že zmluva na túto rekonštrukciu bola podpísaná 18.12.2014 s firmou IVS,
s. r. o. Chcela by som vysvetlenie, prečo ste OZ povedali, že bude výberové konanie, keď ste dopredu
vedeli, kto bude rekonštrukciu vykonávať?
Starosta – žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu sme podávali už skôr a asi je to tak, ako uvádzate,
musím sa na to pozrieť
p. Petriľáková – Bola by som rada, keby z Vašej strany išlo o korektné informovanie
p. Petriľáková – Zaujíma ma, kto je vo výberovej komisií pre verejné obstarávanie?
Starosta – vedúci zamestnanci obecného úradu a ja
p. Petriľáková – Chcem sa opýtať, či poslanci predchádzajúceho OZ dostali správu o hospodárení
lesov 2x v roku 2014. Sú tu traja poslanci, ktorí boli aj v predchádzajúcom volebnom období a tí o tom
nevedia.
p. Hrebík – Kto vykonáva údržbu lesov, zvážnic a ciest v lese?
Starosta – Keďže naša hlavná ekonómka je dlhodobo PN, nemáme spracovanú správu, údržbu si
robíme sami. Správu spracuje p. Krompaščíková na najbližšie zasadnutie OZ spoločne so správcom
lesov.
p. Petriľáková – Je potrebné predložiť informácie o podnikateľskej činnosti lesov
p. Petriľáková – Prešla som si zverejnené faktúry a p. Beck fakturuje obecnému úradu faktúry ako
odborný lesný hospodár. Je zamestnancom obce Hniezdne a aj odborným lesným hospodárom.
p. Beck –obec Hniezdne a stredisko lesov, ktorého som odborný lesný hospodár, sú dve rozdielne
inštitúcie
p. Petriľáková – Na najbližšom zasadnutí, je potrebné predložiť správu o činnosti p. Becka
p. Petriľáková – Chcem sa opýtať, či viete o chybách v 16 –bytovej jednotke.
Starosta – požiadavky boli prekonzultované s p. Marhevkom a bol dohodnutý postup opráv.
p. Compeľ – minulý týždeň sme dostali na obec žiadosť p. Marhevku o chybách v 16 – bytovej
jednotke. Stretli sme sa a spolu sme dospeli k riešeniu, aby sa chyby odstránili aj vzhľadom na
počasie, lebo v predchádzajúcich dňoch boli ešte mrazy.
p. Petriľáková – Chcem sa opýtať, kto osadzoval značku pred p. Živčákom, pretože je to neprehľadné.
Bolo by potrebné značky doplniť tak, aby vodiči presne vedeli, kto má komu dať prednosť a najmä na
akej ceste sa nachádza
p. Hrebík – A čo tak požiadať o dotáciu z operačného programu kriminality
Starosta – obec osadila značky, môžeme doplniť ďalšie, je ale potrebné spracovať projekt dopravného
značenia, vydať rozhodnutie a osadiť značky. Bude to stáť isté financie.
p. Jurco – Nebude obec žiadať o dotácie na výstavbu telocvične v obci?
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Starosta – projekt na telocvičňu je nakreslený aj stavebné povolenie bolo vydané. Keď sme žiadali
o dotáciu, zistili sme, že nespĺňame niektoré kritériá, napr. viac ako 200 detí v ZŠ, u nás toľko nie je.
p. Hrebík – čo tak viacúčelové ihrisko, v zime by sa dalo využiť na ľadovú plochu a mohla by sa
postaviť na mieste terajšieho klziska
Starosta – ak by sme to chceli vybudovať na tomto mieste, malo by to byť zahrnuté v rozvojových
plánoch obce
p. Petriľáková – Nebolo by možné, aby bol vyčlenený jeden deň v týždni s predĺženými úradnými
hodinami, napríklad streda do 17,00 hod.?
Starosta – Táto možnosť predĺženia úradných hodín tu už bola, ale z našich skúsenosti vyplýva, že
využiteľnosť je veľmi malá. V čase platenia poplatkov a daní budú na obecnom úrade predĺžené
úradné hodiny každú stredu do 17,00 hod. počnúc zajtrajškom.
p. Petriľáková – Ešte ma zaujíma, v akom štádiu je zmluva s p. Ladislavom Čajkom ml.?
Starosta – predchádzajúce OZ schválilo p. Čajkovi prenájom za nižšiu sumu, napriek tomu, že tu bola
aj vyššia ponuka. Na požiadanie okresnej prokuratúry sme im zaslali výpis z uznesenia a spis a tá si
všetko preštudovala. Do dnešného dňa Obec Hniezdne nedostala z prokuratúry žiadne písomné
stanovisko, preto doteraz nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy. Nie je problém, aby som tam osobne
zašiel a vyžiadal si, ako postupovať ďalej.
p. Petriľáková – Len taká technická poznámka. Je to problém zapisovať korektne všetko, čo sa na OZ
prejednáva?
Starosta – všetko, čo sa dá stihnúť zapísať, v zápisnici je. Zápisnica má byť obrazom o priebehu
zasadnutia OZ.
p. Petriľáková - robíte s p. Krompaščíkovou zmluvy na kolene
K bodu č. 12 Správa o prijatých uzneseniach
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby podala správu o prijatých uzneseniach. Pán Šimkovič prečítal
správu o prijatých uzneseniach.
K bodu č. 13 Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutia OZ. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 19,55 hod.
Zapísala: Ing. T. Kiszelyová
Overovatelia:
Mgr. Mária Krajgerová
Jaroslav Hrebík

podpísané
.................................
podpísané
.................................
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa
10. marca 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2015 prijalo tieto uznesenia:
UZNESENIE č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v predloženom znení
UZNESENIE č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení Ing. Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek, Štefan Jurco
UZNESENIE č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
UZNESENIE č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014
UZNESENIE č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
vyhlasuje
voľbu na obsadenie pozície hlavného kontrolóra obce Hniezdne
UZNESENIE č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení: Ing. Jana Petriľáková, Mgr. Mária Krajgerová,
Jaroslav Hrebík
Zapisovateľka: Terézia Kindjová
UZNESENIE č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní
UZNESENIE č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
odpredaj akcií Prima banky v hodnote 6 600 eur
UZNESENIE č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
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UZNESENIE č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
vydanie súhlasného stanoviska o prevádzkovaní stávkového terminálu v obci Hniezdne
UZNESENIE č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
spracovanie programu rozvoja obce
UZNESENIE č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
začatie obstarávania spracovateľa územného plánu obce Hniezdne
UZNESENIE č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
zaradiť žiadosť pani Grudeckej do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu
UZNESENIE č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zámer predaja vozidla Praga P-V3S formou priameho predaja v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
UZNESENIE č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zámer predaja nakladača T-174 formou priameho predaja v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
UZNESENIE č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
odpredaj časti oplotenia v cene železného šrotu

podpísané
.................................
Ing. Viktor Selep
starosta obce
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