Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 24.7.2015
Prítomní:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

7 poslancov - podľa prezenčnej listiny
Jaroslav Hrebík – ospravedlnený, Pavol Šimkovič - ospravedlnený
Anna Krompaščíková - zamestnanec obce
---

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľa zápisnice
2. Prerokovanie a schválenie zámeru prenájmu bytu v bytovom dome č. s. 296
3. Vstup Obce Hniezdne do miestnej akčnej skupiny občianskeho združenia Partnerstvo pre región
4. Zhrnutie prijatých uznesení
5. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 16,37 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce, ktorý viedol zasadnutie.
Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.
Návrhy a pripomienky k programu rokovania neboli, starosta dal hlasovať o programe:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 - Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje predložený program rokovania:
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľa zápisnice
2. Prerokovanie a schválenie zámeru prenájmu bytu v bytovom dome č. s. 296
3. Vstup Obce Hniezdne do miestnej akčnej skupiny občianskeho združenia Partnerstvo pre región
4. Zhrnutie prijatých uznesení
5. Záver
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Krajgerovú, Compľovú a Vyrosteka za overovateľov
zápisnice určil poslancov Kuzára a Pardusa, za zapisovateľa určil Annu Krompaščíkovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:
Hlasovanie:

za:
5 - Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Krajgerová, Compľová
a Vyrostek
O 16,42 hod. príchod poslancov Petriľákovej a Jurca.
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K bodu č. 2 - Prerokovanie a schválenie zámeru prenájmu bytu v bytovom dome č. s. 296
Starosta informoval poslancov o skončení zmluvy o nájme bytu č. B10 nájomcu Evy Tarjányiovej
uzatvorenej na dobu určitú od 1.9.2012 do 31.8.2015. Nájomca si plní svoje finančné povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy načas a v správnej výške. Nájomca doručil obci žiadosť o predĺženie nájmu.
Doterajší nájomca má právo na uzatvorenie novej zmluvy na ďalšie tri roky za predpokladu splnenia
všetkých podmienok vyplývajúcich zo VZN č. 1/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce (osobitný
zreteľ).
V súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec pri nakladaní so
svojim majetkom postupuje v zmysle § 9a zákona. Je preto potrebné schváliť a zverejniť zámer prenájmu
uvedených bytov po dobu minimálne 15 dní pred schválením prenájmu obecným zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia – byt č. B10:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu
nehnuteľného majetku Obce Hniezdne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorého predmetom je byt
č. 10 na prízemí vo vchode B bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 74,70 m2
doterajšej nájomníčke Eve Tarjányiovej za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich zo
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7 - Compľová, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková, Pardus, Vyrostek
0
0

K bodu č. 3 - Vstup Obce Hniezdne do miestnej akčnej skupiny občianskeho združenia Partnerstvo pre
región
Starosta informoval poslancov o možnosti zapojenia sa obce Hniezdne o miestnej akčnej skupiny
občianskeho združenia Partnerstvo pre región, ktorá po schválení má možnosť uchádzať sa o financovanie
spoločných projektov z Programu rozvoja vidieka, opatrenie LEADER pre programové obdobie 2014-2020.
Občianske združenie je verejno-súkromným partnerstvom 10 členov z verejného (Obce Hraničné,
Kamienka, Lacková, Litmanová, Nožné Ružbachy, Hniezdne, Forbasy, Vyšné Ružbachy, Jarabina, Mesto
Stará Ľubovňa, 11 členov súkromného sektora a občianskych združení.
Pre rok 2015 je prioritou vyhotovenie plánu akcií – spracovanie stratégie, podanie žiadosti o registráciu
miestnej akčnej skupiny a získanie dotácie do výšky 15 tis. Eur na činnosť MaS
p. Jurco – aké projekty bude financovať združenie
starosta – bude možnosť získať financie na investičné projekty i neinvestičné projekty v súlade so
spracovanou stratégiou na základe vyhlásených výziev. Obec uhradí členský príspevok 100 Eur a v prípade
úspešnej žiadosti spolufinancovanie v určenej výške
p. Petriľáková – kedy vzniklo združenie, ako mohla byť obec Hniezdne členom OZ, keď jej členstvo nebolo
obecným zastupiteľstvom schválené
starosta - obce sme sa začali stretávať v roku 2013, OZ bolo zaregistrované v marci 2014 ale doteraz
nevykonávalo žiadnu činnosť
p. Petriľáková – aký je potom rozdiel medzi OOCR a týmto OZ
p. Kuzár, starosta – OOCR je aktívne, realizuje akcie v oblasti cestovného ruchu, OZ je zatiaľ nečinné, čaká
sa na získanie štatútu MaS
starosta – pre registráciu MaS je potrebné prijať uznesenia v tomto znení:
OZ prerokovalo a schvaľuje:
1. Vstup a zaradenie obce Hniezdne do verejno-súkromného partnerstva Občianske združenie
"Partnerstvo pre región" počas rokov 2014 - 2020.
2. Spolupracovať na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia, alebo iných programov
založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov 2014 - 2020 v zmysle práv a povinností členov
MAS pod názvom "Partnerstvo pre región", ktoré sú upravené stanovami.
3. Ročný členský poplatok pre MAS "Partnerstvo pre región" vo výške 100 Eur.
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K návrhu uznesenia neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy, starosta dal hlasovať o návrhu
uznesenia:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

6 - Compľová, Jurco, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek
0
1 - Petriľáková

K bodu č. 4 - Zhrnutie uznesení
Starosta obce požiadal poslankyňu Krajgerovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu
o prijatých uzneseniach. P. Krajgerová prečítala uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto
zasadnutí.
K bodu č. 5 – Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 17,05 hod. ukončil zasadnutie OZ .
Zapísala : Anna Krompaščíková
( podpísané )
Overovatelia : Jozef Kuzár

............................................
( podpísané )

Marián Pardus

............................................
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 24. júla 2015
v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 24. Júla 2015 prijalo tieto uznesenia:
UZNESENIE č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Mária Krajgerová, Gabriela Compľová, Václav Vyrostek.
UZNESENIE č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Hniezdne z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorého predmetom je byt č. 10 na prízemí vo vchode B bytového domu č. s.
296 vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 74,70 m2 doterajšej nájomníčke Eve Tarjányiovej predpokladu
splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne
o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011.
UZNESENIE č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
prerokovalo
vstup a zaradenie obce Hniezdne do verejno-súkromného partnerstva "PARTNERSTVO PRE REGIÓN" počas
rokov 2014 – 2020.
UZNESENIE č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
vstup a zaradenie obce Hniezdne do verejno-súkromného partnerstva "PARTNERSTVO PRE REGIÓN" počas
rokov 2014 – 2020.
UZNESENIE č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
spoluprácu na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia, alebo iných programov založených na
princípoch prístupu LEADER počas rokov 2014 - 2020 v zmysle práv a povinností členov MAS pod názvom
"Partnerstvo pre región", ktoré sú upravené stanovami.
UZNESENIE č.96
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
ročný členský poplatok pre MAS "Partnerstvo pre región" vo výške 100 Eur.

Ing. Viktor Selep
starosta obce
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