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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 10.12.2015 

 

Prítomní:             6 poslancov – podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:        Štefan Jurco, Václav Vyrostek - ospravedlnení 

Ďalší prítomní:   PaedDr. František Solár, 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.   Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Štefana Jurca, zloženie sľubu poslanca OZ 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 

5.   Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 

     a) Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Hniezdne na rok 2016 

     b) Stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 2016 

     c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2016 a k návrhu 

         viacročného rozpočtu 

6.   Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na I. polrok 2016 

7.   Informácie o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

8.   Návrh č. 2 na úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015 

9.   Návrh na schválenie smernice č. 2/2015 o verejnom obstarávaní 

10. Rôzne 

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 6 poslancov a OZ je uznášania schopné. 

 

Návrhy poslancov k programu:  žiadne 

Hlasovanie:   za:            6 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková 
                      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.   Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Štefana Jurca, zloženie sľubu poslanca OZ 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 
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5.   Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 

     a) Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Hniezdne na rok 2016 

     b) Stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 2016 

     c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2016 a k návrhu 

         viacročného rozpočtu 

6.   Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na I. polrok 2016 

7.   Informácie o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

8.   Návrh č. 2 na úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015 

9.   Návrh na schválenie smernice č. 2/2015 o verejnom obstarávaní 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Zhrnutie prijatých uznesení 

13. Záver 

 

Starosta do návrhovej komisie navrhol poslancov Compľovú, Hrebíka a Kuzára, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Krajgerovú a Pardusa, za zapisovateľku určil Ing. Kiszelyovú. 

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

Hlasovanie:   za:             6 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková                         
                     proti:         0 
                     zdržal sa:   0   
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Gabriela Compľová, 

Jaroslav Hrebík, Jozef Kuzár. 

 

K bodu č. 2  Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Štefana Jurca, zloženie sľubu poslanca OZ 

Starosta prečítal poslancom OZ informáciu poslanca Štefana Jurca o vzdaní sa mandátu poslanca OZ. 

Starosta - mandát poslanca zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa mandátu, t. j. 02.12.2015.  

OZ zobralo na vedomie informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca Štefana Jurca zo zdravotných 

dôvodov. 

Zároveň bol pozvaný na dnešné zasadnutie OZ kandidát na poslanca, ktorý podľa zápisnice volebnej 

komisie zo dňa 15.11.2014, skončil ako prvý v poradí za náhradníka poslanca. Je ním pán Ing. Vladimír 

Tomko, ktorý pozvanie prijal a zároveň dnes zloží sľub poslanca OZ.  

Pán Ing. Vladimír Tomko následne zložil sľub poslanca OZ, podpísal text sľubu a predniesol krátky 

príhovor.  

OZ konštatuje, že poslanec Ing. Vladimír Tomko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 3  Kontrola plnenia uznesení OZ 

Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

OZ zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

K bodu č. 4  Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 

Starosta požiadal p. Krompaščíkovú o výklad dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 

p. Krompaščíková – keďže sa dostal do platnosti zákon č. 79/2015 o odpadoch, ktorým sa dopĺňa 

zákon 582/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, navrhli sme úpravu dodatkom č. 1 k VZN č. 3/2014, kde sme v článku 11, bod 6 rozdelili 
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sadzbu poplatku na zmesový komunálny odpad, kde sadzba je na úrovni predchádzajúceho roku 

a poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín na 0,015 eur za kilogram. 

V článku 11, bod 10 sme tiež rozdelili na dve časti a to:  
 a) Obec vyrubí poplatok za zmesový komunálny odpad každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie 
obdobie. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet 
obce, resp. v hotovosti do pokladnice obce, v prípade splátok sú splátky poplatku splatné v lehotách 
určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.  
b) Obec vyberie poplatok za skutočne odobraté množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu 
škodlivín v hotovosti do pokladne obce bez vydania rozhodnutia po jeho uložení na určené odberné 
miesto. 
V článku 11, bod 15 sme upravili vetu, že obec môže na základe žiadosti poplatníka vyrubený 
poplatok znížiť až o 30%, ak poplatník preukáže oprávnenosť svojej žiadosti. Ostatné ustanovenia 
ostávajú nezmenené. Tento návrh bol zverejnený od 24.11.2015 do 08.12.2015 na našej úradnej 
tabuli a internete. Počas doby zverejnenia nebola vznesená žiadna pripomienka ani návrh. 
Starosta – dal slovo poslancom 
Hrebík – znamená to, že koľko kg odpadu sa vyvezie, toľko sa aj zaplatí? 
Starosta – áno 
Kuzár – tento dodatok riešila komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo a odporúča OZ 
tento dodatok schváliť v plnom znení 
Starosta dal hlasovať o schválení dodatku č. 1 k VZN č. 3/2014 
Hlasovanie:   za:             7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko 
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   0  
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 

 

K bodu č.5  Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Starosta - návrh rozpočtu vám bol zaslaný mailom a poprosím p. Krompaščíkovú, aby sa vyjadrila 
k jednotlivým položkám 
Krompaščíková – predniesla vysvetlenie príjmov návrhu rozpočtu 
17, 20 – príchod p. Ing. Šimkoviča 
Starosta –Otázky? Žiadne 
p. Krompaščíková predniesla vysvetlenie výdavkov návrhu rozpočtu 
Starosta – Otázky? 
Krajgerová – V položke 635, údržba budov a ciest, je zahrnutá aj cena za asfalt na školskej ulici? 
Starosta – áno 
Starosta – pristavíme sa pri položke 642, žiadosti o dotácie. K dnešnému dňu prišlo na obec niekoľko 
žiadostí o dotáciu, sú to: 
Jednota dôchodcov Hniezdne, požadujú dotáciu vo výške 400 eur, náš návrh je 290 eur, ktoré 
navrhujeme poskytnúť z reprezentačného fondu. 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, požadujú dotáciu 200 eur, ktoré navrhujeme poskytnúť 
z reprezentačného fondu. 
Dobrovoľní hasiči Hniezdne, neposkytujeme dotáciu, pretože všetky ich náklady hradí obec 
z rozpočtu obce. Poskytujeme finančné prostriedky na oslavy sv. Floriána, techniku a materiálne 
zabezpečenie počas súťaže o pohár obce. Tieto financie sú tiež z reprezentačného fondu. 
Gréckokatolícka charita žiada dotáciu 995,82 eur pre Dóm sv. Anny v Starej Ľubovni. Z obce 
Hniezdne tam chodia 3 obyvatelia a jedna pracovníčka, spolu so žiadosťou doložili aj všetky potrebné 
prílohy. V minulom roku sme poskytli dotáciu vo výške 664 eur. 
Centrum voľného času v Starej Ľubovni žiada prostredníctvom svojho zriaďovateľa Mesta Stará 
Ľubovňa dotáciu na činnosť pre 6 detí z Hniezdneho vo výške 469,26 eur na rok. Poskytovali sme 
dotáciu vždy na školský polrok, kedy boli jednoznačne dané počty detí. Následne v septembri sa to 
mohlo zmeniť. Teraz nás žiadajú na 1 rok. 
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne žiada dotáciu na rekonštrukciu fary v Hniezdnom vo výške 
15 000. Pripomínam, že fara nie je majetkom obce a nie je ani vedená ako pamiatkovo chránená 
nehnuteľnosť. 
Poprosím Vás o vyjadrenie sa k jednotlivým žiadostiam 
Šimkovič – navrhujem dotáciu pre gréckokatolícku charitu poskytnúť v takej výške ako minulý rok, 
teda 664 eur 
Starosta – má niekto iný návrh? Nie 
Starosta dal hlasovať o schválení dotácie Gréckokatolíckej charite pre Dom sv. Anny vo výške 664 eur. 
Hlasovanie:   za:             8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 
                                             Tomko  
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   0    
Starosta – konštatujem, že OZ schválilo poskytnutie dotácie Gréckokatolíckej charite pre Dom sv. 

Anny v Starej Ľubovni vo výške 664 eur. 

Starosta dal hlasovať o schválení dotácie Mestu Stará Ľubovňa pre CVČ v Starej Ľubovni vo výške 

469,26 eur. 

Hlasovanie:   za:             8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 
                                             Tomko  
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   0 
Starosta – konštatujem, že OZ schválilo poskytnutie dotácie Mestu Stará Ľubovňa pre CVČ v Starej 

Ľubovni vo výške 469,26 eur. 

Starosta – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne žiada 15 000 eur, ktoré v návrhu rozpočtu 

nemáme 

Tomko – Môžem sa opýtať, aký majú rozpočet? 

Starosta – Ich rozpočet je 29 545 eur  

Krajgerová – Koľko stojí asfalt na školskú ulicu 

Starosta – Okolo 35 000 eur 

Starosta dal hlasovať o žiadosti pre rímskokatolícku farnosť Hniezdne vo výške 15 000 eur 

Hlasovanie:   za:             0  
                     proti:         5 -  Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Tomko 
                     zdržal sa:   3 -  Krajgerová, Petriľáková, Šimkovič 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschválilo dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť 
Hniezdne. 
 
Pani Krompaščíková pokračovala vo vysvetlení výdavkov návrhu rozpočtu 
Starosta – ďakujem pani Krompaščíkovej za výklad. Má niekto otázky? 
Kuzár – všetky tieto položky príjmov a výdavkov sme prešli aj na komisii pre financie, výstavbu a lesné 
hospodárstvo a odporúčame OZ, aby tento návrh rozpočtu na rok 2016 schválilo a viacročný rozpočet 
na roky 2017 a 2018 odporúčame vziať na vedomie. 
Kontrolórka obce prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce, ktorý bol 
pripravený v súlade zo zákonom. Zároveň skonštatovala, že návrh rozpočtu bol predstavený ako 
vyrovnaný. Taktiež odporúča OZ návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a viacročný rozpočet na roky 
2017 a 2018 zobrať na vedomie 
Starosta - Otázky? Žiadne 
Starosta dal hlasovať o schválení rozpočtu na rok 2016 a zobratí na vedomie viacročný rozpočet na 

roky 2017 a 2018 

Hlasovanie:   za:             7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko  
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   1 -  Petriľáková,    
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo rozpočet na rok 2016 
bežné príjmy   910 137,00 EUR 
bežné výdavky   861 113,00 EUR 
kapitálové príjmy              0,00 EUR 
kapitálové výdavky              0,00 EUR 
príjmové finančné operácie             0,00 EUR 
výdavkové finančné operácie   49 024,00 EUR 
Celkom: 
Príjmy    910 137,00 EUR 
Výdavky   910 137,00 EUR 
 

K bodu č. 6  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na I. polrok 2016 

Pani Ing. Júlia Rybovičová prečítala návrhy plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

Starosta - Otázky? Žiadne 
Starosta dal hlasovať o schválení návrhu 
Hlasovanie:   za:             8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 
                                             Tomko  
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   0 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2016. 
Starosta dal hlasovať o poverení Ing. Júlie Rybovičovej na výkon kontrolnej činnosti v zmysle plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

Hlasovanie:   za:             8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 
                                             Tomko  
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   0    
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo poverenie Ing. Júlie Rybovičovej na výkon kontrolnej 

činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

K bodu č. 7  Informácie o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Starosta dal slovo kontrolórke obce, a tá predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

OZ berie na vedomie informácie o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
 

K bodu č. 8  Návrh č. 2 na úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015 

Starosta požiadal p. Krompaščíkovú o výklad k návrhu č. 2 na úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 

2015 

Kuzár - komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo to prerokovala na svojom zasadnutí 

a odporúča OZ návrh č. 2 schváliť 

Starosta – Sú otázky? Nie sú 
Starosta dal hlasovať o schválení návrhu 
Hlasovanie:   za:             7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, , Šimkovič, Tomko                       
                     proti:         1 -  Petriľáková 
                     zdržal sa:   0    
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2015. 

 

K bodu č. 9  Návrh na schválenie smernice č. 2/2015 o verejnom obstarávaní 

Starosta informoval poslancov OZ o tom, že obec požiadala spracovateľa, aby nám novelizoval 

smernicu o verejnom obstarávaní, pretože tam nastali zmeny. Vo finančných limitoch, hlavne spodná 

hranica bola upravená na 5000,- Eur. Ostatné limity ostávajú nezmenené. 



6 
 

18,30 –poslanec Tomko sa ospravedlnil, odišiel do práce 

Krajgerová – Sú tam aj prílohy? 

Starosta – prílohou sú len vzory výzvy, vzor určenia PH zákazky a pod.  

Starosta dal hlasovať o schválení smernice 
Hlasovanie:   za:             6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič                        
                     proti:         1 -  Petriľáková 
                     zdržal sa:   0    
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo smernicu č. 2/2015 o verejnom obstarávaní. 

 

K bodu č. 10  Rôzne 
Starosta informoval OZ o skončení funkčného obdobia rady školy, v ktorej má Obec svojich 

zástupcov. Oslovil všetkých doterajších členov a Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Iveta Kuzárová 

a Katarína Compľová ďalšiu kandidatúru prijali. František Krajger už nechcel kandidovať, preto 

starosta navrhol poslanca Jaroslava Hrebíka ako jeho nástupcu. 

K navrhnutým kandidátom neboli zo strany OZ žiadne pripomienky, preto dal starosta o týchto 

kandidátoch hlasovať. 

Hlasovanie:   za:            7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, , Petriľáková, Šimkovič                       
                     proti:         0    
                     zdržal sa:   0    
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo K. Compľovú, Mgr. M. Krajgerovú, Mgr. I. Kuzárovú 

a J. Hrebíka do rady školy na nasledujúce funkčné obdobie. 

 

Starosta ďalej navrhol navýšiť mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke, Ing. Júlii Rybovičovej, vo výške 

15 %, t. j. o 50 eur od 01.01.2016. Vysvetlil výpočet tejto sumy. K tomuto návrhu neboli žiadne 

pripomienky a starosta dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:   za:            6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, , Šimkovič                        
                     proti:         0  
                     zdržal sa:   1 -  Petriľáková   
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schválilo hlavnému kontrolórovi obce mesačnú odmenu 15%, t.j. 

50 Eur s účinnosťou od 01.01.2016. 

 

Starosta informoval OZ o tom, že v minulosti boli námietky k tomu, že pán Tibor Beck pracuje na 

obecnom úrade ako správca lesov aj ako obecný lesný hospodár. Požiadali sme o vyjadrenie 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré starosta prečítal a z neho vyplýva, že obe činnosti môže 

vykonávať jedna a tá istá osoba. Napriek tomu som sa rozhodol, že pán Tibor Beck, s účinnosťou od 

01.01.2016,  bude zamestnancom obce a činnosť OLH bude súčasťou jeho pracovnej náplne. 

 

Starosta ešte informoval o investičnej akcii, kde vyšla výzva Ministerstva vnútra SR pre zaradených 

150 obcí na výstavbu, rozšírenie alebo rekonštrukciu MŠ. Ak by sme chceli rekonštruovať rozostavanú 

budovu, výška rozpočtu by bola cca 300 000 eur. Spoluúčasť obce je 5 %. Po prepočítaní 

benchmarkov, nám vyšla realizácia prístavby k terajšej MŠ. 

Šimkovič – rozdeliť starú budovu na dve časti a potom dostavať 

Starosta – bola by tu taká možnosť, avšak benchmarky sú malé 

Pardus – ja by som radšej zvolil prístavbu k  terajšej MŠ 

Kuzár – tiež som za prístavbu 

Starosta – financie však nie sú isté 
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Pardus – je potrebné pustiť sa do toho 

Starosta – začali sme so spracovaním územného plánu obce, na budúci týždeň budú prvé výstupy 

a následne bude možné pripomienkovanie, aby sa návrhy dali do územného plánu obce zapracovať. 

Ak budeme mať vypracované a schválené zadanie, môžeme žiadať dotáciu na vypracovanie 

územného plánu obce, kde je možná dotácia až do výšky 80%. Túto žiadosť môžeme podať do 

februára 2016. Bol urobený prieskum trhu na výber spracovateľa územného plánu obce. 

 
K bodu č. 11 Diskusia 
Petriľáková – prišiel pán Zima Jozef ml. a Lukáš Pardus, nevedela som, či prídu, tak som ani na 

začiatku OZ neinformovala o ich príchode, majú návrh v súvislosti s multifunkčným ihriskom 

Zima – chcel by som vedieť, koho je pozemok pod terajším klziskom 

Starosta – pozemok je obecný. Multifunkčné ihrisko by bolo dobré zahrnúť do územného plánu obce 

Hrebík – máte na mysli multifunkčné ihrisko, aké majú v Novej Ľubovni? 

Zima – áno, niečo podobné 

Krajgerová – pozemok je obecný, ale idú cezeň káble (inž. siete), musela by tam byť prekládka káblov 

a to by sme museli zaplatiť z obecných peňazí 

Zima – ak by som sám zabezpečil jednu tretinu peňazí, môžem to začať vybavovať? 

Kuzár – treba počkať a zaradiť túto požiadavku do územného plánu obce. Je potrebné určiť priority 

a vytvoriť pre ne priestor. 

Starosta – územný plán nám zadefinuje, kde budeme stavať 

Petriľáková – územný plán je otázka koľkých rokov? 

Starosta – ak budeme mať dotáciu, tak do konca roka 2016 by mohol byť vypracovaný návrh. Každý 

územný plán sa posudzuje podľa vplyvu na životné prostredie, a to si vyžaduje čas. Navrhujem dať 

vaše myšlienky na papier. 

Petriľáková – oznámila p. Zimovi, aby pripravili svoju predstavu, čo sa týka výstavby multifunkčného 

ihriska 

Hrebík – koľko asi stojí také multifunkčné ihrisko, orientačne? 

Zima – nevedel odpovedať 

Starosta – pripravte vašu predstavu písomne 

kontrolórka – ak Obec bude mať vypracovaný územný plán, skôr dostane dotáciu na rôzne projekty 

Petriľáková – skúšajme, neviažme sa na územný plán 

Pardus – bude to náročné, skôr treba uvažovať o územnom pláne 

Starosta – ukončil diskusiu, nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky a návrhy. 

 

K bodu č. 12 Zhrnutie prijatých uznesení 

Starosta obce požiadal poslanca Hrebíka, aby predniesol správu o prijatých uzneseniach. Pán Hrebík 

prečítal uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 

 

K bodu č. 13 Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,05 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísala: Ing. T. Kiszelyová 

 

Overovatelia:  

Mgr. Mária Krajgerová                                                                    ( podpísané ) 

 

Marián Pardus                                                                                 ( podpísané ) 
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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 10. decembra 2015 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2015 prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 112 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 113 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení poslanci :  Compľová, Hrebík, Kuzár. 
 
 
K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 114 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca Štefana Jurca zo zdravotných dôvodov, 
konštatuje, že 
poslanec Ing. Vladimír Tomko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 115 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 116 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 v plnom znení. 
 
 
K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 117 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
dotáciu Grécko – katolíckej charite, Stará Ľubovňa v sume 664 eur. 
 
 
K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 118 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
dotáciu Centra voľného času, Stará Ľubovňa v sume 469,21 eur. 
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K bodu č. 5 
UZNESENIE č. 119 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje  
dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne v sume 15 000 eur. 
 
 
K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 120 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
rozpočet na rok 2016: 

bežné príjmy   910 137,00 EUR 
bežné výdavky   861 113,00 EUR 
kapitálové príjmy              0,00 EUR 
kapitálové výdavky              0,00 EUR 
príjmové finančné operácie             0,00 EUR 
výdavkové finančné operácie   49 024,00 EUR 
Celkom: 
Príjmy    910 137,00 EUR 
Výdavky   910 137,00 EUR 

 
 

K bodu č. 5 
UZNESENIE č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  
viac ročný rozpočet na roky 2017 a 2018. 

 

K bodu č. 5 
UZNESENIE č. 122 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  
stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtov na rok 2016. 

 

K bodu č. 5 
UZNESENIE č. 123 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtov Obce Hniezdne na rok 2016 a k návrhu viac ročného 
rozpočtu na roky 2017 a 2018. 

 

K bodu č. 6 
UZNESENIE č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
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schvaľuje 
plán činnosti hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na I. polrok 2016. 

 

K bodu č. 7 
UZNESENIE č. 125 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

poveruje 
Ing. Júliu Rybovičovú na výkon kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

K bodu č. 7 
UZNESENIE č. 126 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 
protokol o výsledku kontroly hlavného kontrolóra. 

      
         
K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 127 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
úpravu rozpočtov Obce Hniezdne na rok 2015 podľa návrhu č. 2. 

 

K bodu č. 9 
UZNESENIE č. 128 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
smernicu č. 2/2015 o verejnom obstarávaní. 

 

K bodu č. 10 
UZNESENIE č. 129 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
navrhnutých kandidátov: Katarínu Compľovú, Jaroslava Hrebíka, Mgr. Máriu Krajgerovú, Mgr. Ivetu Kuzárovú 

do rady školy na nasledujúce funkčné obdobie. 

 

K bodu č. 10 
UZNESENIE č. 130 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
hlavnému kontrolórovi Obce Hniezdne Ing. Júlii Rybovičovej mesačnú odmenu 15%,  t. j. 50 Eur 
s účinnosťou od 01.01.2016. 

 


