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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 27.8.2015 

 
Prítomní:   6 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny  
Neprítomní:   Gabriela Compľová – ospravedlnená, Pavol Šimkovič - ospravedlnený 
Ďalší prítomní:  Anna Krompaščíková - zamestnanec obce 
 PaedDr. František Solár, riaditeľ ZŠ s MŠ Hniezdne 
Verejnosť:   --- 
 
PROGRAM :  
 

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

2. Schválenie prenájmu bytu v bytovom dome č. s. 296 

3. Použitie rezervného fondu na financovanie zateplenia MŠ 

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 16,35 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce, ktorý viedol zasadnutie. 
Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.  
Starosta obce informoval poslancov, že obecnému úradu bola dnes doručená žiadosť pani Veroniky 
Dunkovej o predĺženie nájmu bytu na ďalší rok od 1.10.2015 do 30.9.2016. Ide o jednoizbový bezbariérový 
byt, ktorý je možné prenajať len na dobu jedného roka. Je teda potrebné čím skôr prerokovať a schváliť 
zámer prenájmu tohto bytu, a tak operatívne navrhuje zaradiť prerokovanie žiadosti na dnešnom 
zasadnutí OZ. K uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky a neboli predložené 
ani iné návrhy a pripomienky programu rokovania a tak starosta dal hlasovať o programe s doplneným 
bodom 4. Prerokovanie a schválenie zámeru prenájmu bytu A2 v bytovom dome č. 296. 
  
Hlasovanie:  za:  5 - Hrebík, Krajgerová,  Kuzár, Pardus, Vyrostek 

proti:   0  
zdržal sa:  0  
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program rokovania: 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a 

zapisovateľa zápisnice  

2. Schválenie prenájmu bytu v bytovom dome č. s. 296 

3. Použitie rezervného fondu na financovanie zateplenia MŠ 

4. Prerokovanie a schválenie zámeru prenájmu bytu A2 v bytovom dome č. 296 

5. Zhrnutie prijatých uznesení 

6. Záver 

 
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Hrebíka, Kuzára, Pardusa za overovateľov zápisnice 
určil poslancov Krajgerovú a Vyrosteka, za zapisovateľa určil Annu Krompaščíkovú.  
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:  
 
Hlasovanie:  za:  5 - Hrebík, Krajgerová,  Kuzár, Pardus, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Hrebík, Kuzár, 

Vyrostek 

 

K bodu č. 2 - Schválenie prenájmu bytu v bytovom dome č. s. 296 

 

Starosta informoval poslancov o vyhodnotení žiadosti p. Evy Tarjányiovej o predĺženie nájmu bytu č. B10 

na dobu určitú od 1.9.2015 do 31.8.2015. Pani Tarjányiová splnila podmienky určené VZN č. 1/2011 

o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce, jej príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb však 

nedosahuje minimálnu výšku. Obec však v zozname žiadateľov nemá iného potenciálneho nájomníka a 

pani Tarjányiová nemá voči Obci Hniezdne neuhradené pohľadávky po lehote ich splatnosti.  

Poslanci spoločne navrhli schváliť prenájom bytu na ďalšie 3 roky pani Tarjányiovej.  

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje prenájom bytu č. 10 na prízemí vo vchode B bytového 
domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne doterajšej nájomníčke Eve Tarjányiovej na dobu určitú od 
1.9.2015 do 31.8.2018. 
 
Hlasovanie:  za:  5 - Hrebík, Krajgerová,  Kuzár, Pardus, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3  - Použitie rezervného fondu na financovanie zateplenia MŠ 

 

Starosta oboznámil poslancov s projektom zateplenia budovy MŠ Hniezdne:  
Zrealizovaných je cca 57% z celého projektu (východná a severná strana budovy), v decembri 2014 dostala 
obec dotáciu z úradu vlády SR vo výške 14 900 Eur, v rozpočte na rok 2015 je schválené financovanie 
tohto projektu z dotácie 14 900 Eur a spolufinancovanie vo výške 5% celkových rozpočtových nákladov 
(35 060,52 Eur) vo výške 1 755 Eur z rezervného fondu, čo je spolu 16 655 Eur. Vykonané práce majú 
hodnotu 19 761,90 Eur. Na dofinancovanie zrealizovaných prác je potrebných 3 106,90 Eur. Navrhujem na 
dofinancovanie použiť prostriedky rezervného fondu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
p. Krajgerová – koľko prostriedkov máme na rezervnom fonde ? 
Krompaščíková -  na účte rezervného fondu je približne 11 700 Eur.  
 
o 16,45 hod. príchod poslanca Jurca 
p. Jurco – koľko stála vykonaná práca na zateplení budovy MŠ 
starosta – zopakoval, že zateplenie východnej a severnej steny budovy spolu s oplechovaním atiky a inými 
klampiarskymi prácami má hodnotu 19 761,90 Eur 
PaedDr. Solár, riaditeľ ZŠ s MŠ Hniezdne – doterajšie projekty rekonštrukcie budovy základnej školy 
(rekonštrukcia strechy, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie budovy) sme dokázali zabezpečiť bez 
spoluúčasti obce, finančná spoluúčasť obce na rekonštrukcii budovy materskej školy je doposiaľ prvá a to 
z dôvodu splnenia podmienok uvedených vo výzve na poskytnutie dotácie. 
starosta -  spolu s pánom riaditeľom budeme hľadať ďalšie možnosti získania prostriedkov na 
dofinancovanie tejto akcie  
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3 106,90 Eur na 
rekonštrukciu budovy materskej školy Hniezdne 
K návrhu uznesenia neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy, starosta dal hlasovať o návrhu 
uznesenia: 
 
Hlasovanie:  za:  5 - Hrebík, Krajgerová,  Kuzár, Pardus, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 1 - Jurco 
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K bodu č. 4  - Prerokovanie a schválenie zámeru prenájmu bytu A2 v bytovom dome č. 296 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou pani Veroniky Dunkovej o predĺženie nájmu bytu na ďalší 
rok od 1.10.2015 do 30.9.2016. Ide o jednoizbový bezbariérový byt, ktorý je možné prenajať len na dobu 
jedného roka. Je teda potrebné čím skôr prerokovať a schváliť zámer prenájmu tohto bytu, aby sa dodržali 
lehoty v zmysle zákona o majetku obcí. O tento bezbariérový byt doposiaľ neprejavil záujem žiaden občan, 
ktorý by, vzhľadom na svoj zdravotný stav, mal naň prednostné právo. Pani Dunková má vysporiadané 
svoje záväzky voči Obci Hniezdne a navrhol schváliť zámer prenájmu tohto bytu s osobitným zreteľom – 
prenájom bytu doterajším nájomníkom za predpokladu splnenia všetkých podmienok stanovených VZN 
o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011 

Návrh uznesenia: 

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. 2 na prízemí vo vchode A bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 47,14 m2 

doterajším nájomníkom Veronike Dunkovej a Tiborovi Dunkovi za predpokladu splnenia všetkých 
podmienok vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo 
vlastníctve obce č. 1/2011. 

 

K návrhu uznesenia neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy, starosta dal hlasovať o návrhu 
uznesenia: 
Hlasovanie:  za:  6 - Hrebík, Jurco, Krajgerová,  Kuzár, Pardus, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 5 – Zhrnutie prijatých uznesení 
 
Starosta obce požiadal poslanca Pardusa, člena návrhovej komisie, aby predniesol správu o prijatých 
uzneseniach. P. Pardus prečítal uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 
 
K bodu č. 5 – Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  o 16,55 hod. ukončil zasadnutie OZ . 

 

Zapísala : Anna Krompaščíková   

      ( podpísané ) 

Overovatelia : Mária Krajgerová   ............................................ 

      ( podpísané ) 

           Václav Vyrostek  ............................................ 
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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 27. augusta 2015 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 27. augusta 2015 prijalo tieto uznesenia: 

UZNESENIE č. 97 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 98 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení poslanci :  Jaroslav Hrebík, Jozef Kuzár, Marián Pardus. 

 
UZNESENIE č. 99 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
prenájom bytu č. 10 na prízemí vo vchode B bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne 
doterajšej nájomníčke Eve Tarjányiovej na dobu určitú od 1.9.2015 do 31.8.2018. 
 

UZNESENIE č. 100 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 3 106,90 Eur na rekonštrukciu budovy materskej školy Hniezdne. 
 

UZNESENIE č. 101 
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. 2 na prízemí vo vchode A bytového domu č. s. 
296 vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 47,14 m2 doterajším nájomníkom Veronike Dunkovej 
a Tiborovi Dunkovi za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011. 
 
 
 
      
        Ing. Viktor Selep 
          starosta obce 


