Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne,
konaného dňa 22.4.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:
9 poslancov - podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce , Tibor Beck, Ján Compeľ,
Anna Krompaščíková, zamestnanci obce
Verejnosť:
Ján Petriľák , Bohumír Pardus, Peter Pardus
PROGRAM :
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Správa o hospodárení obce za rok 2014
6. Správa hlavného kontrolóra
7. Predaj nehnuteľného majetku obce – P-V3S, nakladač T-174
8. Rôzne – žiadosť o pridelenie bytu
9. Diskusia
10. Zhrnutie prijatých uznesení
11. Záver
K bodu č.1 a č. 2 Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné, k návrhu
programu neboli pripomienky a dal hlasovať o programe zasadnutia.
Hlasovanie:

za: 8 - Compľová, Jurco, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
proti : 0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Správa o hospodárení obce za rok 2014
6. Správa hlavného kontrolóra
7. Predaj nehnuteľného majetku obce – P-V3S, nakladač T-174
8. Rôzne – žiadosť o pridelenie bytu
9. Diskusia
10. Zhrnutie prijatých uznesení
11. Záver
Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne schvaľuje navrhnutý program rokovania.
Starosta obce určil :
za overovateľov zápisnice: Mariána Pardusa a. Jaroslava Hrebíka
a navrhol do návrhovej komisie: Štefana Jurca, Jozefa Kuzára, Václava Vyrosteka
za zapisovateľa určil Teréziu Kindjovú
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K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať:
Hlasovanie:

za: 8 - Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková, Pardus, Vyrostek
proti :
0
zdržal sa : 0

K bodu č.3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí OZ
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
K bodu č.4 Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta udelil slovo členke volebnej komisie Jane Petriľákovej, ktorá podala prítomným informáciu
z otvárania obálok - prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce. V stanovenom termíne boli na
obecný úrad doručené dve obálky s prihláškami. Dňa 7.4.2015 o 10,00 hod. sa uskutočnilo otváranie
obálok uchádzačov k voľbe na funkciu hlavného kontrolóra za prítomnosti členov volebnej komisie –
Jaroslava Hrebíka, Márie Krajgerovej, Jany Petriľákovej a zapisovateľky Terézie Kindjovej. Po
kontrole jednotlivých prihlášok volebná komisia skonštatovala, že požadované kritéria spĺňajú a budú
pozvaní na výberové konanie Ing. Júlia Rybovičová, bytom Budovateľská 503/36, Stará Ľubovňa
a Ing. Danka Guregová, bytom Hniezdne č. 173.
Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.
Samotnému aktu voľby predchádzala prezentácia jednotlivých kandidátov pred poslancami OZ.
Kandidáti sa prezentovali v poradí , v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Hniezdnom.
1. Ing. Júlia Rybovičová – prezentovala sa
Po prezentácii mali slovo poslanci.
Poslanec Vyrostek – v koľkých obciach robíte kontrolórku?
p. Rybovičová – v štyroch okrem Hniezdneho
Poslanec Vyrostek – a túto prácu stíhate vykonávať ?
p. Rybovičová – áno
2. Ing. Danka Guregová – oboznámila poslancov s doterajšou pracovnou činnosťou a predniesla
svoju prezentáciu.
Po prezentácii mali slovo poslanci – zo strany poslancov nemal nikto ďalšie otázky.
Pred samotnou voľbou boli poslancom rozdané hlasovacie lístky s uvedením poradového čísla,
priezviska, mena a akademického titulu kandidáta. Hlasovacie lístky boli opatrené pečiatkou obce.
Poslanci zakrúžkovaním určili kandidáta, za ktorého hlasovali a hlasovací lístok vložili do volebnej
schránky. Platný hlasovací lístok bol ten , ktorý bol na predpísanom tlačive, so zakrúžkovaním iba
jedného kandidáta. Volebná komisia spočítala hlasy jednotlivých kandidátov. Poslankyňa Petriľáková
prečítala prítomným zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra. Zápisnica z voľby tvorí prílohu tejto
zápisnice.
V prvom kole voľby bola za hlavného kontrolóra obce zvolená Ing. Júlia Rybovičová.
Poslanci hlasovali takto :
Ing. Júlia Rybovičová – získala platných 6 hlasov
Ing. Danka Guregová – získala platné 2 hlasy
 17,30 hod. príchod poslanca Šimkoviča
OZ berie na vedomie správu volebnej komisie.
OZ volí za hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Ing. Júliu Rybovičovú na obdobie ďalších 6 rokov.
K bodu č. 5 Správa o hospodárení obce za rok 2014
Ekonómka obce predniesla správu o hospodárení obce za rok 2014.
Poslanci mali k uvedenej správe otázky :
p. Petriľáková – prijala obec úver alebo pôžičku v r. 2014 ?
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p. Krompaščíková – áno, vo výške 3000 Eur na akciu Slávnosti jari a furmanské
preteky Hniezdňanský chomút.
p. Petriľáková – a kedy bola táto pôžička schválená OZ ?
p. Krompaščíková – nebola schválená OZ
p. starosta – obec bola žiadateľom finančných prostriedkov na projekt, ktorým chcela túto akciu
zafinancovať. Firma BGV nám na tento projekt poskytla pôžičku. Keďže projekt nevyšiel pôžičku
sme vrátili.
p. Petriľáková – schválenie pôžičiek patrí do výhradnej pôsobnosti OZ, prečo to nebolo schválené OZ?
Viem, že tieto akcie sú pod menom firmy „Nestville“.
p. Šimkovič – tohto roku je akcia pod menom „Nestville“, minulého roku bola aj pod „Obcou
Hniezdne“
p. Petriľáková dotaz na p. kontrolórku – je pod pôsobnosťou OZ schválenie pôžičiek ?
Kontrolórka obce – áno, patrí to do pôsobnosti OZ
p. Krompaščíková – boli sme v časovej tiesni, nestihli sme to dať na schválenie OZ
p. Kuzár – keď nie sú peniaze , tak to netreba robiť
p. Petriľáková – p. Kuzár, vedeli ste o tom, tak ste to mali na OZ predniesť. A čo s tým urobíme ?
p. Kuzár – upozornil p. poslankyňu Petriľákovú na zvýšený tón hlasu
p. Kuzár – máte pravdu, rozhoduje o tom OZ
p. Hrebík – pôžička bola splatená ?
p. starosta – áno
p. Kuzár – za tie roky čo som poslancom v OZ sa nič také nestalo
p. Jurco – je zaujímavé, že vy nič neviete a tu ste sedeli (vyzerá to na hádku)
p. Kuzár – neprišli sme sa tu hádať
p. Petriľáková – p. starosta pravidelne nás informujte, k pozvánke na OZ nám posielajte pracovné
materiály
p. starosta – ekonómka bola tri týždne PN, nestihla to poslať, dohodneme sa akou formou vám to
máme predkladať, navrhnite spôsob a rozsah
p. Petriľáková – materiály poslať v správe s pozvánkou na OZ
Starosta – ak to tak chcete , tak v akom rozsahu ?
Starosta - budeme posielať materiály v termíne min. 3 dni pred zasadnutím OZ, alebo hneď
s pozvánkou, keď to budeme mať pripravené.
Poslanci nedali žiaden návrh na formu predkladania materiálov.
p. starosta dal slovo správcovi obecných lesov – p. Tiborovi Beckovi, ktorý predniesol správu
o hospodárení lesov za rok 2014, finančnú správu predniesla ekonómka obce.
p. Petriľáková – koľko zamestnancov je na lesnom stredisku ?
p. Beck – štyria
p. Petriľáková – a vozidiel ?
p. Beck - tri – traktor, Toyota, Golf, vlečky
p. Jurco – uvedené čerpanie PHM je na tieto vozidla ?
p. Beck – je v tom aj čerpanie PHM na krovinorezy a motorové píly
p. Šimkovič – čo je tá „umelá obnova“ ?
p. Beck – to je jarné zalesňovanie
p. Jurco – čo sa rozumie pod položkou 602 - poľovná činnosť?
p. Beck – obec je vlastníkom poľ. revíru, sú tam spoplatnené plánované odstrely
p. Jurco – aká je to položka preúčtovanie dopravy ?
p. Beck - Golf je na stredisku lesy a časť PHM sa preúčtováva na obec, tak isto aj traktor – podľa
výkonov
OZ berie na vedomie správu o hospodárení obce za rok 2014 a na stredisku lesy za rok 2014. Uvedené
správy tvoria prílohu zápisnice.
K bodu č. 6 Správa hlavného kontrolóra obce
Starosta dal slovo kontrolórke obce, a tá predniesla správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2014. Zo
strany poslancov nemal nikto žiadne otázky k predmetnej správe a OZ berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce. Táto správa je súčasťou tejto zápisnice.
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K bodu č. 7 Predaj hnuteľného majetku obce P –V3S, nakladač T- 174
Nákladné vozidlo P V3S
p. starosta prečítal zápisnicu z ponuky na nákladné vozidlo P-V3S. Najvyššiu cenovú ponuku vo
výške 1120 Eur dal Jozef Zima Hniezdne č. 364.
p. Šimkovič – predať p. Zimovi, keď ponúkol najviac
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Šimkoviča
Táto zápisnica aj ponuky tvoria prílohy tejto zápisnice.
OZ schvaľuje odpredaj nákladného vozidla P-V3S p. Jozefovi Zimovi, Hniezdne č. 364
Hlasovanie :

za :

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

Nakladač T-174
p. starosta prečítal zápisnicu z ponuky na nakladač T -174. Najvyššia ponúkaná cena bola 700 Eur,
ktorú ponúkol p. Bohumír Pardus. Komisia neodporúča predať nakladač, lebo neprekročil sumu 1200
Eur, čo zodpovedá odhadovanej šrotovej cene nakladača.
Pán Bohumír Pardus, víťaz výberového konania navrhuje cenu dorovnať do výšky 1250 Eur.
p. Šimkovič – cena 1200 Eur bola orientačná, zberné suroviny sa do súťaže neprihlásili
p. Pardus Peter – v ponuke nebolo uvedené, že minimálna cena má byť vo výške železného šrotu.
p. Petriľáková – navrhuje schváliť odpredaj v tej výške, aká bola v ponuke a rozdiel do výšky 1200
Eur poskytnúť obci formou daru
p. Jurco – navrhuje priamy odpredaj p. Bohumírovi Pardusovi
p. starosta – už v zámere bolo, že OZ schvaľuje priamy predaj
Kontrolórka obce – z dôvodu, že súťaž skončila, navrhuje nový zámer s priamym predajom
p. Kuzár – navrhuje uzavrieť túto súťaž a vyhlásiť novú
p. Šimkovič – dáva návrh predať p. Bohumírovi Pardusovi za navýšenú cenu 1250 Eur
p. Petriľáková – predať nakladač za takú cenu, akú záujemca ponúkol, alebo vyhlásiť novú súťaž
p. Jurco – keď sa nikto neprihlási znova do súťaže, tak nám bude nakladač stáť vo dvore
Táto zápisnica s ponukami tvorí prílohu tejto zápisnice.
p. starosta dáva hlasovať za návrh p. Kuzára - za neprijatie ponúk a uzavretie súťaže
Hlasovanie :

za :
1 – Kuzár
proti :
2 – Vyrostek, Petriľáková
zdržal sa : 6 – Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Šimkovič, Pardus
Návrh p. Kuzára neprešiel.
p. starosta dáva hlasovať za návrh p. Šimkoviča odpredať nakladač T- 174 víťazovi súťaže p.
Bohumírovi Pardusovi za navýšenú cenu 1250 EUR.
Hlasovanie:

za :

7 - Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Pardus, Šimkovič,
Vyrostek
zdržal sa : 2 – Kuzár, Petriľáková
proti :
0
Nakladač T-174 bol odpredaný.
K bodu č. 8 Rôzne
Starosta informoval prítomných :
1. Žiadosť o pridelenie bytu v 16 bytovej jednotke p. Glodžákovej Vladimíry, Hniezdne č. 89
OZ odporúča žiadosť zaradiť do zoznamu žiadateľov
2. Návrh zmluvy o nájme pre firmu PREMIER MANAŽMENT s.r.o. na parkovacie miesto
o výmere cca 24 m2, za prenájom 120 Eur ročne na dobu troch rokov.
p. Kuzár – prijať návrh zmluvy
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p. starosta dáva hlasovať za schválenie zámeru priamym prenájmom pozemku s osobitným zreteľom
pre nájomcu na dobu troch rokov. Pozemok sa nachádza pred jeho nehnuteľnosťou.
OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 701/2 o výmere 24 m2 podľa § 9a ods. 2 a 9 zákona č. 138/1991 Zb.. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov priamym prenájmom s osobitným zreteľom firme PREMIER MANAŽMENT,
s.r.o. Hniezdne č. 218 na dobu troch rokov. Časť pozemku určená na parkovanie vozidiel je pred
nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie :

za :

9-

Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár
Pardus, Petriľáková, Šimkovič, Vyrostek

proti :
0
zdržal sa : 0
3. Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov na štúdiu cyklotrasy Hniezdne – Stará
Ľubovňa – Chmeľnica v sume 464.14 Eur
Starosta – informoval prítomných o trase, na ktorej by mala byť táto cyklotrasa zriadená
p. Jurco – pôjde cez Kovanský most ?
p. starosta – áno, pôjde po poľnej ceste, ktorá už existuje, t.j. od železnice ku Kovanskému mostu
a potom až na katastrálnu hranicu so Starou Ľubovňou
p. Vyrostek – zase po nej bude jazdiť cisterna ?
OZ schvaľuje zmluvu o združení finančných prostriedkov na štúdiu cyklotrasy Hniezdne-Stará
Ľubovňa-Chmeľnica a spoluúčasť obce Hniezdne v sume 464,14 Eur.
Hlasovanie :

za :
proti :
zdržal sa :

9- Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár
Pardus, Petriľáková, Šimkovič, Vyrostek
0
0

4. Informácia o územnom pláne Mesta Stará Ľubovňa
p. starosta informoval prítomných o spracovávaní územného plánu Mesta Stará Ľubovňa, že
v blízkosti k. ú. Hniezdne plánuje mesto bytovú výstavbu pre neprispôsobivú skupinu občanov
Starosta – obec nesúhlasí s výstavbou v uvedenej lokalite a žiada Mesto Stará Ľubovňa o zaslanie
písomnej odpovede
Poslanci taktiež vyjadrili nesúhlas s výstavbou v uvedenej lokalite.
OZ berie na vedomie informáciu o vypracovaní územného plánu Mesta Stará Ľubovňa
5. Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity
Starosta informoval prítomných, že je možnosť získať dotáciu na výstavbu kanalizácie v časti obce
„Čurek“. Obec má vypracovaný projekt, na ktorý je vydané povolenie. Plánujeme kanalizáciu rozšíriť
v časti od domu smútku až po dom p. Jurcovej. Spoluúčasť obce na túto akciu by bola vo výške cca
3000 Eur min. 10% rozpočtových nákladov projektu z vlastných zdrojov, maximálna výška dotácie na
jeden projekt je 15 000 Eur.
p. Jurco – treba to urobiť, lebo občania v časti Čurek hovoria , že sa pre nich nič nerobí
p. Kuzár – obec vybudovala pre nich miestnu komunikáciu, verejné osvetlenie a iné časti obce ešte
nemajú asfaltovú cestu
starosta – v minulosti sme tam zrealizovali tiež vodovod, plyn, miestny rozhlas a prípravné PD
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu rozšírenie kanalizácie do rómskej osady vo výške
minimálne 10 % z rozpočtových nákladov projektu
Hlasovanie :

za :
proti :
zdržal sa :

9 - Compľová, Hrebík, Jurco, Krajgerová, Kuzár
Pardus, Petriľáková, Šimkovič, Vyrostek
0
0
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6. Žaloba na obec - Obec Hniezdne je žalovaná p. Petriľákovou Annou za náhradu škody pri
ublížení na zdraví vo výške 1245,63 Eur, udalosť sa stala vo februári 2013.
p. Šimkovič – prečo sa to rieši až teraz ?
p. starosta – neviem
p. Periľáková – keď sa to stalo, osobne som kontaktovala p. Compľa aj p. starostu, že chodník nebol
v zime očistený
p. Compeľ – odpovedal, že bol očistený
p. Petriľák – tvrdí, že nebol očistený
K bodu č. 9 Diskusia
V diskusii vystúpila p. Petriľáková oboznámila prítomných o prejednávaní priestupkov. Na zasadnutí
Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie boli prejednávané priestupky deviatich
rómskych občanov o nezaplatení komunálneho odpadu.
p. Petriľáková – títo rómski občania nemajú smetné nádoby a napriek tomu musia platiť za odvoz
odpadu
p. starosta – konvy v minulosti dostali, neviem prečo ich dnes nemajú, keď občan zaplatí aspoň jednu
splátku za KO konvu dostane
p. Petriľáková – na komisii boli prítomné aj soc. pracovníčky, ktoré hovorili, že pokiaľ má občan dlh
za KO, tak smetnú nádobu nedostane
p. starosta – títo občania konvy dostali, nech povedia prečo ich nemajú. Napr. v r. 2014 som stretol
rómskeho občana, ktorý viezol rozstrihanú konvu do kovového šrotu
p. Petriľáková – p. Dunková tvrdí, že vôbec konvu nedostali
p. Compeľ – my tvrdíme, že dostali, každý kto preberie konvu, musí podpísať výdajku.
Pánovi Dunkovi bola konva vydaná v r. 2009 – viď. podpis na výdajke. Taktiež môžu ku konve
priložiť vrecia s odpadom, ktoré firma EKOS odvezie.
p. Petriľáková – vrecia im nevyvážajú
p. Compeľ – od apríla odvážajú vrecia s odpadom tým, ktorí majú zaplatené za rok 2015
p. Petriľáková – ak je jedna konva a pri nej viac klasických vriec, tak im vrecia s odpadom nevezmú
p. Compeľ – odpad musí byť vo vreciach EKOS bielej farby, ktoré sa dajú kúpiť za poplatok na
obecnom úrade
p. Petriľáková - p. Hangurbadžo má účtované za 6 osôb a tvrdil, že informoval soc. pracovníčky
o tom, že chce zrušiť trvalý pobyt a bolo mu povedané, že to nie je také jednoduché. Prečo má
účtované aj za dcéru a vnúčatá ?
p. Krompaščíková – do konca januára mal prísť nahlásiť zmenu a on žiadnu zmenu nevykonal
p. Jurco – p. Hangurbadžo povedal, že starosta je rasista, lebo jeho manželka nedostala prešívaný
kabát a že obec to dostáva z úradu práce
p. Compeľ – keď obec dostane takéto pracovné odevy, sú len zapožičané, obec ich musí vrátiť
p. Jurco – a ešte hovoril, že prečo jeho žene nedáš pracovný pomer a že ako majú žiť, keď dostávajú
len 65 Eur
p. Šimkovič – keď boli rozmiestnené kontajnery, tak jeho synovia rozhrabali celý kontajner, musel
som dávať pozor, aby tento odpad naložili naspäť do kontajnera
p. Petriľáková – cituje VZN ods. 5, že ak neprevzal povinnosť na seba, tak nemal mať vyrubený na
neho ale na dcéru a vnúčatá
p. Krompaščíková – mohol sa proti rozhodnutiu odvolať, ale veď od r. 2009 u neho nebola ohlásená
žiadna zmena, takže žiadna zmena nenastala, s obcou nekomunikuje
p. Petriľáková – VZN rozpráva o niečom inom a zákon tiež o inom
p. Compľová – veď nech sa títo občania starajú, keď niečo nevedia, nech sa prídu spýtať na úrad, kde
im všetko vysvetlia
p. Petriľáková – p. Hangurbadžo povedal, že soc. pracovníčky vedia, že nebol právne spôsobilý
p. starosta – vzhľadom k tomu, že diskusia nevedie k vyriešeniu problému, odporúčam túto tému
ukončiť
p. Petriľák – vstúpil do diskusie bez súhlasu poslancov - chceme, aby obec bola právne postavená
voči neplatičom
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p. Jurco – rómski občania hovorili, že je tu veľa takých rómskych občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt,
produkujú odpad a určite za neho neplatia
p. starosta – vychádzame všetkým stále v ústrety, majú uzatvorené splátkové kalendáre a aj tak ich
väčšina nedodržiava
p. Petriľáková – nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca
p. Beck – stále tu obhajujete neprispôsobivých občanov a oni sú schopní napľuť pracovníkom OcÚ do
tváre. Bol som svedkom, keď sa to stalo dnes.
p. Petriľáková – v akom štádiu je zmluva s p. Čajkom ?
p. starosta – náš spis bol preskúmaný prokuratúrou, zatiaľ sa p. Čajko nedostavil k podpisu zmluvy
p. Kuzár – na zasadnutí OZ sa začína množiť vulgárne vyjadrovanie, preto navrhuje pripraviť návrh na
doplnenie rokovacieho poriadku, aby ten poslanec, ktorý sa vulgárne vyjadruje mal o tom zápis
a finančne nebol odmenený za príslušné zasadnutie
p. Jurco – tak to tu nemusím chodiť
p. starosta – informuje prítomných o multifunkčnom ihrisku, žiada poslancov, aby pripravili návrh na
jeho umiestnenie, poslanci nedali žiaden návrh
p. Jurco – nad výstavbou telocvične si nerozmýšľal ?
p. starosta – každý rok píšeme požiadavku na krajský školský úrad , táto žiadosť je v zozname
investičných akcií
p. Jurco – v našej ZŠ v zime na chodbe maľovali lavice , tak toto som ešte nevidel, ako sa mohli
učiť žiaci v takom prostredí ?
p. starosta – spýtam sa p. riaditeľa ZŠ, či to bolo takto ako hovoríte
p. Jurco – sa zaujíma o zateplenie fasády na škôlke vo výške 34000 Eur. Sú to celkové náklady aj s
materiálom?
p. starosta – áno
p. Jurco – viem o dvoch firmách, ktoré by to urobili lacnejšie
p. starosta – už to prešlo verejným obstarávaním, je vybraný zhotoviteľ a je s ním podpísaná zmluva o
dielo
K bodu č. 10 Zhrnutie prijatých uznesení
p. starosta požiadal návrhovú komisiu, aby podala správu o prijatých uzneseniach. Pán Vyrostek
prečítal správu o prijatých uzneseniach.
K bodu č.11 Záver
p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ .
Ukončenie OZ o 20,10 hod.
Zapísala : Terézia Kindjová
Overovatelia : Jaroslav Hrebík

Marián Pardus

( podpísané )

( podpísané )
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa
22. apríla 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 22. apríla 2015 prijalo tieto uznesenia:
UZNESENIE č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v predloženom znení
UZNESENIE č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Jozef Kuzár, Václav Vyrostek, Štefan Jurco
UZNESENIE č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
UZNESENIE č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu volebnej komisie o otváraní obálok k výberovému konaniu na funkciu hlavného kontrolóra Obce
Hniezdne
UZNESENIE č.54
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu volebnej komisie o výsledku volieb hlavného kontrolóra Obce Hniezdne
UZNESENIE č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
za hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Ing. Júliu Rybovičovú, bytom Budovateľská 503/36, 064 01 Stará
Ľubovňa
UZNESENIE č.56
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o hospodárení obce za rok 2014
UZNESENIE č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o hospodárení obecných lesov za rok 2014

UZNESENIE č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
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berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení za rok 2014
UZNESENIE č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
odpredaj nákladného vozidla P-V3S p. Jozefovi Zimovi, Hniezdne č. 364 za cenu 1120 Eur.
UZNESENIE č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
odpredaj nakladača T 174 p. Bohumírovi Pardusovi SHR, Hniezdne č. 403 – víťazovi súťaže za navýšenú
cenu 1250 Eur.
UZNESENIE č.61
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
zaradiť do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu p. Vladimíru Glodžákovú, Hniezdne č. 89
UZNESENIE č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 701/2 o výmere
24 m2 podľa § 9a ods. 2 a 9 zákona č. 138/1991 Zb.. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym
prenájmom s osobitným zreteľom firme PREMIER MANAŽMENT, s.r.o. Hniezdne č. 218 na dobu troch
rokov. Časť pozemku určená na parkovanie vozidiel je pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa.
UZNESENIE č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zmluvu o združení finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania štúdie cyklotrasy Hniezdne –
Stará Ľubovňa – Chmeľnica a výšku príspevku obce Hniezdne v sume 464,14 Eur
UZNESENIE č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informáciu o spracovaní územného plánu Mesta Stará Ľubovňa
UZNESENIE č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kanalizácie do rómskej osady ČUREK Hniezdne“ vo výške
minimálne 10 % z rozpočtových nákladov vlastných zdrojov Obce Hniezdne
UZNESENIE č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informáciu o súdnom spore s Annou Petriľákovou Hniezdne č. 397

Ing. Viktor Selep
starosta obce
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