
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne, 

 konaného dňa 09.06.2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Prítomní:          8 poslancov – podľa prezenčnej listiny  

Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová- hlavný kontrolór obce, Valéria Kubisová, Tibor Beck, 

                            Ján  Compeľ   

Verejnosť:         Ján Petriľak 

PROGRAM:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a   

 zapisovateľa zápisnice 

       2.    Kontrola plnenia uznesení OZ 

       3.    Schválenie prenájmu bytov č. A3 a B15 v bytovom dome č. s. 296  

       4.    Schválenie prenájmu časti pozemku parc. č. 701/2 pred rod. domom č.s. 218 

       5.    Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2014 

              a) stanovisko hlavného kontrolóra 

              b) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo  

       6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015  

       7.    Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

       8.    Návrh na odpísanie pohľadávok po lehote splatnosti 

       9.    Diskusia  

     10.    Zhrnutie prijatých uznesení 

     11.    Záver 

K bodu 1.   Otvorenie, schválenie programu zasadnutie, voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov a  zapisovateľa zápisnice 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstvo o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal 

starosta obce. Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov , p Marián Pardus sa ospravedlnil. Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Schválenie programu zasadnutia  

Návrhy poslancov: žiadne  

Hlasovanie: 

 za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing.  Petriľáková, Ing. Šimkovič,    

              p. Vyrostek  

proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne schvaľuje navrhnutý program rokovania.  

 

Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a   

 zapisovateľa zápisnice 

       2.    Kontrola plnenia uznesení OZ 

       3.    Schválenie prenájmu bytov č. A3 a B15 v bytovom dome č. s. 296  

       4.    Schválenie prenájmu časti pozemku parc. č. 701/2 pred rod. domom č.s. 218 

    



    5.    Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2014 

              a) stanovisko hlavného kontrolóra 

              b) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo  

       6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015  

       7.    Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

       8.    Návrh na odpísanie pohľadávok po lehote splatnosti 

       9.    Diskusia  

     10.    Zhrnutie prijatých uznesení 

     11.    Záver 

 

Návrhová komisia: p. Václav Vyrostek, p. Jaroslav Hrebík, p. Gabriela Compľová 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Šimkovič, p. Štefan Jurco  

Zapisovateľ: Valéria Kubisová 

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

hlasovať. 

 Hlasovanie: 

 za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 2  Kontrola plnenia uznesení OZ  

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 3  Schválenie prenájmu bytom č. A3 a B15 v bytovom dome č. s. 296  

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí 21.5.2015 uznesením č. 70 schválilo zámer 

prenájmu nehnuteľného majetku Obce Hniezdne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorého 

predmetom je byt č. 3 na I. poschodí vo vchode A bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce 

Hniezdne o výmere 74,70 m2 žiadateľom zaradeným v zozname žiadateľov o byt, ktorí splnia všetky 

podmienky ustanovené Všeobecne záväzným nariadením Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo 

vlastníctve obce č. 1/2011  a uznesením č. 71 schválilo zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce 

Hniezdne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorého predmetom je byt č. 15 na III. poschodí vo 

vchode B bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 73,53 m 2 doterajším 

nájomníkom za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného 

nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011.  

Zámery,  boli  vyvesené na úradnej tabuli v zákonom stanovenom období.  

Z piatich uchádzačov, ktorí mali žiadosti o pridelenie bytu na výzvu obecného úradu reagovala p. 

Glodžáková a p. Reľovský, ktorí majú záujem o byt.  Pán Peter Chovanec sa neozval a p. M. Pardusová 

a p. Grudecká nemajú záujem. 

 

 



 

K bytu č. A3   

p. Compeľ – pracovník obce - podľa tabuliek, ktoré uchádzači vyplnili p. Glodžáková nespĺňa 

podmienky vyplývajúce zo VZN Obce Hniezdne o prideľovaní bytov. Pán Peter Reľovský spĺňa dané 

podmienky. 

p. Compľová – pokiaľ uchádzač nespĺňa podmienky je zbytočné o ňom hlasovať 

p. Jurco -  p. Reľovský spĺňa podmienky dané obcou, je solventný, preto je predpoklad, že bude za byt 

pravidelne platiť. 

Starosta obce dal hlasovať za prenájom  bytu A3 Petrovi Reľovskému od 1.8.2015 

 Hlasovanie: 

 za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu A3 Petrovi Reľovskému od 1.8.2015 

p. Jurco – koho majetkom je plynomer a elektromer, za ktoré pri napojení platil nájomca bytu 

Ing. Petriľáková –nemal  by poplatok platiť vlastník bytu ? 

p. Compeľ -  merače sú majetkom plynárni a energetikov, nájomca je zmluvne viazaný dodávateľmi 

energií. 

p. Jurco – takže pri odovzdávaní  a preberaní bytu záleží na dohode nájomcov o úhrade tejto platby.   

 

K bytu č. B15 

p. Compeľ – p. Peter Simák a manželka Katarína, spĺňajú podmienky nájmu, pravidelne za byt platia. 

Starosta obce dal hlasovať za prenájom bytu B15 Petrovi Simákovi a manž. Kataríne od 1.7.2015    

Hlasovanie: 

 za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu B15 Petrovi Simákovi od 1.7.2015 

 

K bodu č. 4 – Schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 701/2 pred rod. domom č. s. 218 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.4.2015 uznesením č. 62  schválilo 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. 

p. Compľová – akým spôsobom bude táto plocha využitá – či nebude zastavaná,  

                         - ako je to s prístupom k domu zozadu   

Starosta  – na uvedenom pozemku vybudujú spevnenú plochu, premostia kanál 

p. Compeľ – pozemok za domom má vo vlastníctve iná osoba, s ktorou sú v jednaní 

Starosta obce dal hlasovať za prenájom časti pozemku parc. č. 701/2 

Hlasovanie: 

 za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 



 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti pozemku parc. Č. 701/2 o výmere 24 m2 na obdobie 

troch rokov v sume nájmu 120,- eur ročne firme PREMIER MANAŽMENT 

 

K bodu č. 5 –Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2015 

a) stanovisko hlavného kontrolóra 

b) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo  

Starosta dal slovo hlavnej ekonómke obce. 

p. Krompaščíková – oboznámila obecné zastupiteľstvo s predloženým záverečným účtom obce 

Hniezdne za rok 2014. Rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavenie 

a schvaľovanie záverečného účtu obce upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Obce sú povinné zosúladiť 

svoje hospodárenie s týmto zákonom a po skončení rozpočtového roka spracovať údaje: 

a) o rozpočtovom hospodárení obce do záverečného účtu, ktorého náležitosti sú týmto zákonom 

vymedzené,  

b) o programovom plnení rozpočtu do hodnotiacej správy, ktorá je súčasťou záverečného účtu. 

Pred schválením bol návrh ZÚ obce predložený na verejnú diskusiu zverejnením dňa 14.5.2015 

na internete aj na úradnej tabuli obce. Pred rokovaním v OZ bol návrh ZÚ predložený Komisii pre 

financie, výstavbu a lesné hospodárstvo a tiež hlavnej kontrolórke na vypracovanie odborného 

stanoviska k nemu.  

Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2014 tvorí súčasť tejto zápisnice. 

Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie, prípadne otázky k Záverečnému účtu obce Hniezdne. 

Ing. Rybovičová predniesla Stanovisko hlavnej kontrolórky, kde konštatovala, že Záverečný účet obce 

Hniezdne za rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., bola dodržaná lehota 

sprístupnenia na úradnej tabuli Je rozpracovaný audit nezávislého audítora - firmou HURINES.  

Hlavná kontrolórka obce Hniezdne odporúča uvedený Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2014  

schváliť bez výhrad. 

p. Kuzár – Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Záverečný účet obce Hniezdne za rok 

2014 podrobne prerokovala a dospela k záveru, že uvedený Záverečný účet obce Hniezdne za rok 

2014 odporúča schváliť bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hniezdne a Komisie 

pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k záverečnému účtu za rok 2014. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2014 bez výhrad 

a následne hlasovali o schválení Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2014. 

Hlasovanie:   

za: 6 – p. Compľová, p. Hrebík,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Šimkovič, p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 2 - p. Jurco, Ing. Petriľáková 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 po vylúčení nevyčerpaných 

prostriedkov ŠR v sume 1 249,83  €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

 



Hlasovanie: 

 za: 6 – p. Compľová, p. Hrebík, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár,  Ing. Šimkovič, p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 2 – p. Jurco, Ing. Petriľáková  

 

K bodu č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. 

Hlavná kontrolórka Obce Hniezdne Ing. Júlia Rybovičová pripravila a v písomnej forme predložila 

návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na II. polrok 2015. Bez návrhov 

a pripomienok poslancov. 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na II. polrok 2015, tvorí súčasť tejto 

zápisnice 

Hlasovanie za schválenie Plánu činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na II. polrok 2015: 

 za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti Hlavného kontrolóra obce Hniezdne na II. polrok 2015 

Hlasovanie za poverenie Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na výkon kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2015: 

za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo poveruje Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na výkon kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2015 

 

K bodu č. 7 – Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti. 

Hlavná kontrolórka Obce Hniezdne, Ing. Júlia Rybovičová pripravila a predložila v písomnej forme, 

v zmysle plánov  Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na I. polrok 2015 Správu o kontrolnej činnosti. 

Správa o kontrolnej činnosti tvorí súčasť tejto zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne o kontrolnej 

činnosti. 

 

K bodu č. 8.  – Návrh na odpísanie pohľadávok po lehote splatnosti 

Starosta dal slovo hlavnej ekonómke  obce. 

p. Krompaščíková - Obec pripravila návrh na odpísanie pohľadávok po lehote splatnosti na základe 

vlastného uváženia, podnetu hlavnej kontrolórky a audítorky. 

Obec Hniezdne evidovala na stredisku 200 k 31.12.2014 pohľadávky z daňových a nedaňových 

príjmov po lehote splatnosti v celkovej sume: 34 260,06 eur. 

 V tom po lehote splatnosti viac ako 1080 dní – 24 159.43 eur. 

- Nájom za poľnohospodársku pôdu PD Hniezdne 1997-1999  -  2 800, 57 eur 

-  Nájom za TKO 2009-2011 -                                                               1 935,74 eur 

- Lokalizačný poplatok Poľnonákup Magura, š.p. 1992 –               1 397,23 eur 

- DZN Poľnonákup Magura 1993-1997 –                                         12 478,26 eur 

- DZN PD Hniezdne 2000-2011  -                                                        3 511,95 eur 



- DZN Víra Peter 1997-2002 –                                                             2 035,68 eur 

 

Na vymoženie týchto pohľadávok Obec Hniezdne vyvinula maximálne úsilie – od zaslania 

upomienok, výziev na úhradu až po exekučné konanie. 

Z dôvodu nemajetnosti menovaných subjektov, nákladného ďalšieho vymáhania pohľadávok, 

ktoré by presahovalo hodnotu uvedených pohľadávok, navrhujeme odpísať tieto pohľadávky:  

- Nájom za poľnohospodársku pôdu PD Hniezdne 1997-1999 -             2 800,57 eur 

- Lokalizačný poplatok Poľnonákup Magura, š.p. 1992 –                         1 397,23 eur 

- DZN Poľnonákup Magura 1993-1997 –                                                  12 478,26 eur 

- DZN PD Hniezdne 2000-2011  -                                                                  3 511,95 eur 

- DZN Víra Peter 1997-2002 –                                                                       2 035,68 eur 

V celkovej výške 22 223,69 eur. 

 

Mgr. Kuzár – Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo posudzovala jednotlivé pohľadávky 

a odporúča OZ schváliť odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote ich splatnosti. 

Ing. Petriľáková – DZN PD Hniezdne sa do roku 2014 vyrubovala vždy nižšia. 

                             -  boli reálne využívané pozemky a budovy PD ? 

p. Krompaščíková – DZN sme vyrubili na základe daňového priznania za stavby, od r. 2013 nepodali 

daňové priznanie, pozemky pod stavbami sú nevysporiadané. 

Ing. Rybovičová – pozvala pána Víru na pohovor ohľadom pohľadávok, sľúbil nápravu, no nestalo sa 

tak. 

Ing. Petriľáková – pozná pozadie situácie pána Víru- pán Víra mi nevadí. 

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote ich splatnosti tvorí súčasť tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave pohľadávok k 31.12.2014  

Hlasovanie: 

za: 8 – p. Compľová, p. Hrebík, p. Jurco, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Ing. Petriľáková, Ing. Šimkovič,      

              p. Vyrostek 

 proti: 0 

 zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote ich splatnosti vo 

výške 22 223,69 eur. 

 

K bodu 9 – Diskusia 

Ing. Petriľáková – na zasadnutí OZ 21. mája 2015 sme prerokovali žiadosť p. Majostekovej 

o odpustenie penále za oneskorené platby nájomného za rok 2014, navrhujem aby sa v budúcnosti 

preverili sociálne a príjmové pomery uvedené v žiadosti, prostredníctvom komisie sociálnej  

a zdravotnej. Predídeme tak konfliktom. 

p. Jurco  – na žiadosti boli nepravdivé údaje. /Počet nezaopatrených detí./ 

Ing. Petriľáková – bolo by potrebné prehodnotiť nájomné zmluvy, výška penále je v rozpore so 

zákonom,  cez 90 percent  je úžera, aký je denný úrok z omeškania,  

p. Krompaščíková – 0.25 percent za každý deň omeškania. 

Ing. Petriľáková – je potrebné prehodnotiť vzťah odborný lesný hospodár – správca obecných lesov. 

Pravdepodobne ide o konflikt záujmov. V zamestnaní kontroluje pán Beck sám seba. 

Starosta  - budeme sa informovať, požiadame o stanovisko niektoré z príslušných orgánov verejnej 

správy 



Mgr. Kuzár – odporúča osloviť tvorcu zákona – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Ing. Petriľáková – možno Ministerstvo PSVaR 

Ing. Petriľáková – je uzatvorená zmluva na KD, ako je zabezpečené financovanie 

Starosta – vieme že strecha na KD je v havarijnom stave. Na predchádzajúcich rokovaniach OZ sme 

havarijný stav, možnosť financovania riešili. Financovanie cez úver nebolo schválené, preto sme sa 

zapojili do projektu envirofondu na rekonštrukciu verejných budov, obec mala pripravenú projektovú 

dokumentáciu a potrebné doklady k tomuto projektu. Po podaní žiadosti sme začali verejné obstará- 

vanie prostredníctvom vestníka „Verejné obstarávanie“, na zhotoviteľa diela. Z dôvodu tohto sme 

požiadali externú firmu o vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby.  

p. Jurco – prečo starosta nekontaktoval členov farskej rady ohľadom prác okolo fary. Aký bude 

povrch tejto cesty a parkovacích miest. 

Starosta – o projekte som rozprával s pánom farárom, ktorý si pozrel aj projektovú dokumentáciu, 

ktorá je odsúhlasená KPÚ. S prácami sme chceli začať po Veľkej noci, ale pre nemoc pracovníka sa 

začiatok prác posunul. Parkovacie miesta budú zo zámkovej dlažby a cesta asfaltový pás. 

Jurco – cesta od p. Oliny Hangurbadžovej po p. Jána Lacka je v zlom stave – sťažujú sa mi občania –

bude sa s ňou niečo robiť? 

Ing. Šimkovič – niekedy tam bol plech, ktorý prekrýval kanál – zmiernil nerovnosť, ten plech je 

odobratý. 

Compeľ- plech odobral p. Krafčík, vraj mu tam stoji voda a poškodzuje mu nehnuteľnosť. Plech sme 

zobrali na úrad, aby ho niekto neukradol. Komunikácia s p. Krafčíkom je veľmi ťažká. 

Jurco – minulý týždeň sa stala ďalšia dopravná nehoda, pri ktorej prišiel o život náš občan. Je 

potrebné zabezpečiť prechody pre chodcov na hlavnej ceste, ale aj na ceste na zadnej ulici – pri 

bytovke, kde je veľa deti a autá tam jazdia veľmi rýchlo. Boli by dobré aj retardéry, alebo radary ako 

majú iné obce. 

Starosta – bol zvolaný kontrolný deň za účasti – SSC Košice, dopravnej polície a OÚ Prešov, ohľadom 

prechodov pre chodcov a dopravného značenia. Uvažujeme o troch prechodoch cez hlavnú cestu. 

Pripravujú sa podklady pre projektovú dokumentáciu. Je potrebné pripraviť projektovú 

dokumentáciu, dať ju na schválenie polícií, SSC a OÚ Prešov. To všetko na vlastné náklady, pokúsime 

sa získať finančné prostriedky z MV SR.  

p. Hrebík – retardéry na hlavnej ceste nedovolia. /cesta I. triedy/  

Mgr. Kuzár – radary fungujú pokiaľ sú peniaze, keď nie sú peniaze radary nefungujú 

Jurco – vyzvať p. Alexyho , aby na parkovisku pred SD Jednota parkoval menej áut – 2 šory,  bol by 

väčší prehľad pri prechode cez cestu 

Starosta – Komisia pre dopravu, VP a ŽP môže zvolať jednanie s p. Alexym. 

Ing. Petriľáková – vyšla výzva - projekt na verejné osvetlenie, aj na opravu VO v rámci úspory po jeho 

využití by VO mohlo svietiť dlhšie  

Mgr. Kuzár – neodporúča otvárať veľa projektov, nakoľko skoro vo všetkých je spoluúčasť pri 

financovaní 

Ing. Petriľáková – čo sa ide v najbližšom období robiť ? 

Starosta -  toho roku robíme práce na parkovisku okolo kostola, chceme začať s cestou na školskej 

ulici – už zabezpečujeme kamennú drť – makadam. Tretia akcia bude oprava chodníka od p. 

Simákovej po dom p. Vyrostekovej smerom ku škole .  

Ing. Petriľáková – aké sú vaše priotiry? 

Starosta – to je otázka na vás poslancov, aké priority zadefinujete. 



Starosta - sú výzvy na lesné cesty, prístup k lesu. Navrhujem – od železničnej trate do Údolia mládeže 

a od BGV na Kovanec a ďalej až k lesu. Až by sme do toho išli musíme už na tom pracovať. 

Ing. Šimkovič – treba nato vlastné prostriedky ? 

Starosta – väčšina výziev je so spolufinancovaním, napríklad 80:20, 95:5, ale aj 100%.  

p. Hrebík – čo s multifunkčným ihriskom – aké je financovanie 

Starosta – multifunkčné ihrisko – financované 50/50 

- čo  s lesnými cestami, máme podať žiadosť? 

Poslanci nereagovali. 

p. Jurco – je potrebná asfaltová cesta do lesa? 

Starosta – je tam možnosť určiť o akú kvalitu povrchu pôjde, závisí to od typu cesty   

p. Vyrostek – mám vedomosť , že v roku 2006 boli na obecný úrad podané žiadosti o stavebné 

pozemky, bude sa v tejto záležitosti niečo robiť, či sa čaká na územný plán obce. Nie každý chce 

opravovať staré domy v centre. Vhodná lokalita by bola smerom na Forbasy 

Starosta – je potrebné zabezpečiť územný plán obce, aby sa určili lokality, ktoré budú odsúhlasené 

všetkými orgánmi, s predpokladom zápisu do katastra. 

p. Vyrostek – kedy firma BGV si vystaví čističku 

Starosta – mám vedomosť, že pripravovali projekty na bioplyn, lokalita bola schválená OZ za 

železničnou traťou pod topoľami.   

Ing. Petriľáková – pri stavebnom povolení by mali mať podmienku, že musia mať čističku, znečisťujú 

životné prostredie, cítiť smrad 

Starosta – vrátil sa k lesnej ceste -  lesná cesta je po pozemkoch obce, môžeme sa pustiť do prípravy 

projektov? Obec je v MASK – e, kde bude možnosť zapájať sa do výziev napr. aj do cyklotrás, ale 

ktovie, či tam bude dostatok finančných prostriedkov na cyklotrasy v celom k. ú. Hniezdne. Mali by 

sme budovať cesty po častiach a z rôznych zdrojov. 

p. Compľová – keď je výzva treba ju využiť 

Ing. Petriľáková – zistiť, či nie sú viaceré výzvy, využiť tú ktorá bude výhodná, zrátať vstupné náklady. 

Starosta – budeme hlasovať o príprave projektu? 

Poslanci gestikuláciou vyjadrili nesúhlas a k hlasovaniu o projekte nepristúpili. 

 

K bodu č. 10 – Zhrnutie prijatých uznesení    

Starosta obce požiadal pána Hrebíka, člena návrhovej komisie, aby predniesol správu o prijatých 

uzneseniach. Pán Hrebík prečítal uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 

 

 K bodu č. 11 – Záver  

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,20 hod. ukončil zasadnutie OZ . 

 

 Zapísala : Valéria Kubisová 

     ( podpísané ) 

 Overovatelia : Ing. Pavol Šimkovič ............................................ 

     ( podpísané ) 

                           Štefan Jurco ....................................................... 

 

 

 

 



UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 9. júna 2015 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 9. júna 2015 prijalo tieto uznesenia:  
 

UZNESENIE č. 74 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
  

UZNESENIE č. 75 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení poslanci : p. Václav Vyrostek, p. Jaroslav Hrebík, p. Gabriela Compľová 
  

UZNESENIE č. 76 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
berie na vedomie  
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

UZNESENIE č. 77 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje  
prenájom bytu A3 Petrovi Reľovskému od 1.8.2015 
  

UZNESENIE č. 78 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje  
prenájom bytu B15 Petrovi Simákovi  a manželke Kataríne  od 1.7.2015 
 

UZNESENIE č. 79 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje 
 prenájom časti pozemku parc. č. 701/2 o výmere 24 m2 na obdobie troch rokov v sume nájmu 120,- eur 
ročne,  firme PREMIER MANAŽMENT. 
  

UZNESENIE č.80 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
berie na vedomie  
stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne k Záverečnému účtu obce za rok 2014 
 

UZNESENIE č.81 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k záverečnému účtu za rok 2014. 

 

UZNESENIE č. 82 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
Záverečný účet obce za rok 2014  

 
 



UZNESENIE č. 83 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 

UZNESENIE č. 84 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
použitie prebytku 1249,73 eur na tvorbu rezervného fondu 
 

UZNESENIE č. 85 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na II. polrok 2015 
 

UZNESENIE č. 86 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
poveruje 
Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na výkon kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
 

UZNESENIE č. 87 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie  
Správu Hlavného kontrolóra Obce Hniezdne o kontrolnej činnosti 
 

UZNESENIE č. 88 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
Správu o stave pohľadávok k 31.12.2014 
 

UZNESENIE č. 89 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote ich splatnosti vo výške 22 223.69 eur. 
 

- Nájom za poľnohospodársku pôdu PD Hniezdne 1997-1999 -             2 800,57 eur 

- Lokalizačný poplatok Poľnonákup Magura, š.p. 1992 –                         1 397,23 eur 

- DZN Poľnonákup Magura 1993-1997 –                                                  12 478,26 eur 

- DZN PD Hniezdne 2000-2011  -                                                                  3 511,95 eur 

- DZN Víra Peter 1997-2002 –                                                                       2 035,68 eur 

 


