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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 29.09.2015 

 

Prítomní:             5 poslancov – podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:        Štefan Jurco, Ing. Júlia Rybovičová - ospravedlnení 

Ďalší prítomní:   Ing. Tatiana Kiszelyová, Tibor Beck, Ján Compeľ, Anna Krompaščíková  

Verejnosť:           -    

 

PROGRAM: 

 

1.   Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

3.   Schválenie prenájmu bytu v bytovom dome č. 296 

4.   Prerokovanie ponuky na odkúpenie akcií 

5.   Informácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti 

6.   Správa o hospodárení obce Hniezdne k 30.06.2015 

7.   Informácia audítora o výsledku overenia účtovných závierok obce Hniezdne a o výsledku overenia 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 

8.   Informácia starostu obce o projektových zámeroch obce 

9.   Odpovede na interpelácie 

10. Žiadosti občanov 

11. Diskusia 

12. Zhrnutie prijatých uznesení 

13. Záver 

 

                   

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 

Starosta konštatoval, že prítomných je 5 poslancov a OZ je uznášania schopné. 

 

Návrhy poslancov k programu:  žiadne 

Hlasovanie:   za:            5 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus 
                      proti:        0 
                      zdržal sa:  0 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje navrhnutý program rokovania. 

 
Schválený program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

3.   Schválenie prenájmu bytu v bytovom dome č. 296 

4.   Prerokovanie ponuky na odkúpenie akcií 

5.   Informácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti 

6.   Správa o hospodárení obce Hniezdne k 30.06.2015 
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7.   Informácia audítora o výsledku overenia účtovných závierok obce Hniezdne a o výsledku overenia 

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 

8.   Informácia starostu obce o projektových zámeroch obce 

9.   Odpovede na interpelácie 

10. Žiadosti občanov 

11. Diskusia 

12. Zhrnutie prijatých uznesení 

13. Záver 

 

Starosta do návrhovej komisie navrhol poslancov Compľovú, Krajgerovú a Pardusa, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Hrebíka a Kuzára, za zapisovateľku určil Ing. Kiszelyovú. 

K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať: 

 

Hlasovanie:   za:             5 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus                          
                     proti:         0 
                     zdržal sa:   0   
 

17, 08 – príchod p. Ing. Jany Petriľákovej 
 

K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení OZ 

Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Starosta oboznámil poslancov OZ, že pani Veronika Dunková a Tibor Dunka doložili všetky doklady 

vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve 

obce č. 1/2011. Ich príjem však nedosahuje minimálnu výšku, avšak pani Dunková a pán Dunka 

nemajú voči Obci Hniezdne neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti. 

 

OZ v Hniezdnom schvaľuje prenájom bytu č. 2 na prízemí vo vchode A bytového domu č. s. 296 vo 

vlastníctve Obce Hniezdne doterajším nájomníkom Veronike Dunkovej a Tiborovi Dunkovi na dobu 

určitú od 01.10.2015 do 30.09.2016.  

 

Hlasovanie:   za:             6 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková                          
                     proti:         0 
                     zdržal sa:   0   
 

 

K bodu č. 4 Prerokovanie ponuky na odkúpenie akcií 

Starosta informoval OZ o ponuke zo strany PRIMA banky Slovensko a.s., o odkúpenie 11 akcií 

v celkovej hodnote 6 435 eur. 

 

17, 13 – príchod p. Vyrosteka 
 

Starosta – takúto ponuku sme tu mali v jarných mesiacoch a OZ neschválilo predaj 

p. Kuzár – môj názor je predať a peniaze použiť na niečo iné, ceny pôjdu len nižšie 

starosta – zopakoval ponuku odkúpenia p. Vyrostekovi 

p. Kuzár – sami to nepredáme, potrebujeme na to obchodníka a potom bude cena ešte nižšia 

p. Petriľáková – mám vedomosť o tom, že veľké mestá si akcie nechávajú, nepredávajú ich 
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17, 13 – príchod p. Ing. Šimkoviča 
 

Starosta – máme dve možnosti: predať, nepredať 

Hlasovanie:   za:             3 – Hrebík, Kuzár, Pardus  
                     proti:         3 – Compľová, Krajgerová, Vyrostek 
                     zdržal sa:   2 – Petriľáková, Šimkovič   
 

starosta – konštatujem, že OZ neschválilo predaj akcií PRIMA banke Slovensko a. s. 

 

 

K bodu č. 5  Informácia hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti 

Starosta informoval OZ o tom, že hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila z rodinných dôvodov, 

preto jej správy prečíta sám. Sú to správy zamerané na: 

1. výkon predbežnej finančnej kontroly po novele zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v z. n. p. 

2. vybavovanie sťažností a petícií v zmysle zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n .p. 

3. tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona 152/1994 Z. z. v z. n. p. 

 

OZ berie na vedomie informácie hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti. 

 

 

K bodu č. 6  Správa o hospodárení obce Hniezdne k 30.06.2015 

Pani Krompaščíková prečítala, s vysvetlením jednotlivých položiek, správu o hospodárení obce 

Hniezdne k 30.06.2015. Materiály dostali poslanci v predstihu k nahliadnutiu e- mailom. 

p. Petriľáková:  V čom je rozdiel medzi výdavkami s právnou subjektivitou? 

p. Krompaščíková – Pri príprave rozpočtu na rok 2015 sa vychádza zo známych údajov: normatív, 

nenormatívne finančné prostriedky závisia od mnohých faktorov: napr. počtu žiakov v ZŠ, preto 

normatív bol navýšený v priebehu roka. Škola vyvíja aj vlastnú iniciatívu v oblasti projektov, ktoré sú 

potom po schválení zapracované do rozpočtu rozpočtových opatrení. 

p. Hrebík – Keď sme pri pohľadávkach, momentálne sú vo výške 12 546,57 eur, opýtam sa p. 

Petriľákovej, ako komisia pre verejný poriadok vyriešila neplatičov KO 

p. Petriľáková – Je to s nimi ťažké, keď nemajú peniaze, niektorí sú však ochotní dlh odpracovať 

starosta – s tým, aby si prišli dlh odpracovať, nemáme problém, zatiaľ nikto neprišiel.  

p. Krompaščíková – obec v tomto prípade bude mať väčšie náklady 

p. Petriľáková – dala by sa do dohody doplniť informácia, že mzda musí byť použitá na splatenie dlhu 

starosta - musím povedať, že ak by bol niekto ochotný dlh odpracovať, obec s tým človekom musí 

podpísať dohodu o vykonaní práce, s tým súvisí aj odvedenie odvodov. Aj napriek tomu, my mu 

nemôžeme zobrať celý zárobok a použiť ho na splatenie dlhu, určitú sumu mu musíme ponechať 

p. Petriľáková – prečo sa vyrubuje poplatok aj na deti, ktoré už majú svoje vlastné rodiny, nie sú 

v rozhodnutí oddelené, bývajú inde 

p. Krompaščíková – títo ľudia nám nenahlásili žiadnu zmenu, stále sú na TP v Hniezdnom. Nikto sa 

voči rozhodnutiu obce neodvolal, preto poplatníkov nemôže svojvoľne presúvať a vyraďovať, len 

preto, že bývajú v inom meste, trvalý pobyt majú stále v obci Hniezdne 

p. Petriľáková – dajme tomu, že dôjde k extrému a dlh začne vymáhať exekútor 

p. Krompaščíková – pýtam sa Vás, kto spochybní vykonateľnosť rozhodnutia, keď každú zmenu je 

poplatník povinný nahlásiť 
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starosta – my im umožňujeme si popri dávke v hmotnej núdzi zarobiť aj peniaze navyše, a to 

aktivačnými prácami, z týchto peňazí by mohli platiť po 10 – 15 euro každý mesiac 

 

Pani Krompaščíková následne prečítala a vysvetlila správu o hospodárení v obecných lesoch 

k 30.06.2015. Podklady správy dostali poslanci e-mailom v predstihu. 

p. Krompaščíková – hospodárenie v lesoch sa uzatvára na konci roka 

p. Hrebík – hospodárenie je zatiaľ v plusových hodnotách 

starosta - áno 

 

 

K bodu č. 7  Informácia audítora o výsledku overenia účtovných závierok obce Hniezdne 

a o výsledku overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 

 

Starosta informoval OZ o tom, že obecný úrad dal spracovať audit firme HURINES s. r. o. Keďže 

nebola prítomná audítorka, ktorá audit vykonala, starosta poslancom prečítal správy nezávislého 

audítora 

 

OZ berie na vedomie správy nezávislého audítora:  

 1. k riadnej účtovnej závierke Obce Hniezdne zostavenej k 31.12.2014 

 2. ku konsolidovanej účtovnej závierke konsolidovaného celku Obce Hniezdne k 31.12.2014 

 3. o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014 

 

K bodu č. 8 Informácia starostu obce o projektových zámeroch obce  

Starosta informoval poslancov OZ o výzvach a projektoch, do ktorých sa Obec zapojila aalebo sa 

chystá zapojiť  

a) projekt prevencia kriminality, získanie dotácie na vyznačenie prechodov pre chodcov,      

dopravného značenia 

                 - spolufinancovanie je 20% z rozpočtu obce, rozpočet je 48 341,68 eur 

                 - žiadosť bola podaná 07.09.2015 na Ministerstvo vnútra 

 b) projekt rekonštrukcia budovy MŠ, získanie dotácie na zateplenie budovy MŠ 

                 - získali sme ďalších 6 500 eur z úradu vlády z rezervy predsedu vlády 

 c) projekt na opravu fasády domu č. 234, získali sme dotáciu 3 000 eur  

                 - financie poskytlo Ministerstvo financií 

 d) projekt na rekonštrukciu MKS, získanie dotácie na opravu strechy a zateplenie budovy MKS 

                 - spolufinancovanie je 5% z rozpočtu obce, rozpočet je cca 280 000 eur 

                 - žiadosť podáme v októbri 2015 na Envirofond 

 e) projekt výstavby lesných ciest, získanie dotácie na výstavbu lesných ciest 

                 - spolufinancovanie je 20% z rozpočtu obce, rozpočet je 683 000 eur bez DPH 

                 - poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva 

 f) projekt cyklotrasa, vybudovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa – Hniezdne 

                 - žiadosť by sme chceli podať v 02 – 03 /2016 

 g) začíname s prípravou na výber zhotoviteľa územného plánu obce 

p. Hrebík – vrátim sa k projektu prevencia kriminality, ako dlho sa o projekte rozhoduje 

starosta – predpokladám, že to bude asi v 11/2015 
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K bodu č. 9 Odpovede na interpelácie 

Starosta prečítal odpovede na interpelácie všetkým poslancom obecného zastupiteľstva a v písomnej 

podobe ich odovzdal p. Petriľákovej. 

p. Petriľáková – je možné sa dostať k prílohám zmlúv? 

Starosta – Máme ich 

p. Petriľáková – som zvedavá, aký materiál tam bol použitý 

    

K bodu č. 10 Žiadosti občanov 

Starosta obce informoval o žiadosti pána Jána Andrejku o pridelenie nájomného bytu. Pán Andrejka 

doložil všetky potrebné doklady.  

Starosta –odporúčam OZ zaradiť žiadosť do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča zaradiť žiadosť p. Jána Andrejku, Kamienka č. 375 do 
zoznamu žiadateľov o pridelenie obecného bytu 

 
K bodu č. 11 Diskusia 
 
p. Petriľáková – Chcem sa opýtať, či sa pripravuje sa zmena vo VZN obce č. 3/2014, pretože sadzba na 

daň z bytov bola zvýšená a pre podnikateľov znížená 

p. Krompaščíková – V priebehu októbra 2015 bude školenie a potom sa uvidí, či bude potrebná 

zmena VZN.  

p. Petriľáková – Prečo sa podnikateľská sadzba neupravovala 

p. Krompaščíková – Podnikateľom sa znížila. Upravili sme najvyššiu a najnižšiu sadzbu dane zo stavieb 

tak, aby sa dodržal 10-násobok medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb 

p. Petriľáková – Prečo iné obce takú zmenu neurobili. Kde je tá úprava 

p. Krompaščíková – Je to v zákone, ak bude potrebná zmena, urobíme to. Zákon obciam nariaďuje 

postupne upraviť sadzby tak, aby dodržali 10 - násobok 

p. Kuzár – otázka na p. Petriľákovú – na základe čoho požadujete takéto informácie 

p. Petriľáková – Na základe slobodného prístupu k informáciám  

p. Kuzár –Na základe čoho chcete nahliadať do dokumentov. Pokiaľ viem, hlavný kontrolór obce má 

právo nahliadať do dokumentov obce 

p. Petriľáková – Interpelácie, ktoré som dala starostovi, mi majú zasielať 

p. Kuzár– Znova sa Vás opýtam, na základe ktorého paragrafu chcete nahliadať do dokumentov a 

zmlúv 

p. Petriľáková  – Zmluvy sú podpísané stále s tými istými stavebnými firmami, veľa ľudí sa pýta, prečo 

sú to tí istí  

p. Kuzár– Ešte raz sa opýtam, na základe ktorého paragrafu chcete nahliadať do dokumentov a zmlúv 

starosta – Končím diskusiu, pretože otázky sa opakujú 

 

K bodu č. 12 Zhrnutie prijatých uznesení 

 

Starosta obce požiadal poslankyňu Krajgerovú, aby predniesla správu o prijatých uzneseniach. Pani 

Krajgerová prečítala uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 
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K bodu č. 13 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18,30 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísala: Ing. T. Kiszelyová 

 

Overovatelia:  

Mgr. Jozef Kuzár                                                                    .........podpísané......... 

 

Jaroslav Hrebík                                                                      .........podpísané......... 
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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 29. septembra 2015 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2015 prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 102 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 103 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení poslanci :  Compľová, Krajgerová, Pardus 
 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 104 

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

K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 105 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
prenájom bytu č. 2 na prízemí vo vchode A bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne 
doterajším nájomníkom Veronike Dunkovej a Tiborovi Dunkovi na dobu určitú od 1.10.2015 do 30.9.2016. 
 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 106 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
neschvaľuje 
odpredaj 11 ks akcií v Prima banke Slovensko a.s. v hodnote 6 435 eur. 
 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 107 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  
správy hlavného kontrolóra Obce Hniezdne z kontrolnej činnosti zameranej na: 

1. výkon predbežnej finančnej kontroly po novele zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v z.n.p. 
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2. vybavovanie sťažností a petícií v zmysle zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. 
3. tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona 152/1994 Z. z. v z.n.p. 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 108 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie  
správu o hospodárení Obce Hniezdne k 30.6.2015. 
 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 109 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie  
správy nezávislého audítora: 

1. k riadnej účtovnej závierke Obce Hniezdne zostavenej k 31.12.2014 
2. ku konsolidovanej účtovnej závierke konsolidovaného celku Obce Hniezdne k 31.12.2014 
3. o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014 

 

K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 110 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie  
informácie starostu obce o projektových zámeroch obce. 
 

K bodu č. 10 

UZNESENIE č. 111 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
odporúča  
zaradiť žiadosť p. Jána Andrejku, Kamienka č. 375 do zoznamu žiadateľov o pridelenie obecného bytu. 

 


