Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne,
konaného dňa 30.3.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
8 poslancov - podľa prezenčnej listiny, 1 – Petriľáková – príchod 17,12 hod.
Neprítomní: Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce
Tibor Beck, Anna Krompaščíková, Ján Compeľ – zamestnanci obce
Verejnosť:
PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Schválenie prenájmu bytov v bytovom dome č. 296
4. Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – návrh na schválenie
5. Informácia o schválených dotáciách – návrh na spolufinancovanie z rezervného fondu
6. Rôzne – žiadosti
7. Diskusia
8. Zhrnutie prijatých uznesení
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce, ktorý
viedol zasadnutie. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné a dal
hlasovať o programe zasadnutia.
Hlasovanie:
za:
8 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová
proti :
0
zdržal sa:
0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Schválenie prenájmu bytov v bytovom dome č. 296
4. Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – návrh na schválenie
5. Informácia o schválených dotáciách – návrh na spolufinancovanie z rezervného fondu
6. Rôzne – žiadosti
7. Diskusia
8. Zhrnutie prijatých uznesení
9. Záver
Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne schvaľuje program rokovania.
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Compľovú, p. Tomka, p. Šimkoviča za
overovateľov zápisnice určil p. Vyrosteka a p. Krajgerovú, za zapisovateľa určil Jána Compľa
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať:
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Hlasovanie:

za:

8 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová
proti :
0
zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Compľová, Tomko,
Šimkovič.
K bodu 2. Kontrola uznesení OZ
Starosta informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu 3. Schválenie prenájmu bytov v bytovom dome č.296
Starosta informoval poslancov OZ o žiadosti Marcela Pardusa bytom Hniezdne 296, ktorý žiada
o výmenu 3- izbového bytu za uvoľnený 1-izbový byt v bytovom dome.
17,12 Príchod poslankyne Jany Petriľákovej
Starosta dal slovo p. Compľovi, aby informoval poslancov o vyhodnotení žiadosti žiadateľov
o pridelenie obecného bytu, ktoré boli doručené na obecný úrad v Hniezdnom.
Starosta po tejto informácií dal hlasovať o žiadosti p. Marcela Pardusa, ktorý žiadal o výmenu bytu z
B/16 do bytu B/9.
Hlasovanie:
za:
9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
Starosta navrhol poslancom OZ spôsob, akým sa budú prideľovať byty A/1 a B/16 a to tak, že každý
poslanec určí poradie žiadateľov od 1 až po 5, kde dvom najnižším súčtom v poradí budú pridelené
byty. K uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky a neboli predložené ani
iné návrhy. Poslancom boli rozdané zoznamy žiadateľov.
Po sčítaní bolo stanovené poradie nasledovne :
1. poradie so súčtom 12 žiadosť p. Bartkovskej
2. poradie so súčtom 16 žiadosť p. Krajgera
3. poradie so súčtom 29 žiadosť p. Barlíková
4. poradie so súčtom 39 žiadosť p. Haničáka a p. Pardusovej
Starosta navrhol, aby sa žrebovalo, kto dostane byt na prízemí a v podkroví.
p. Šimkovič – navrhol, aby prvý v poradí si mohol vybrať sám, ktorý byt chce.
Starosta – je potrebné schváliť uznesenie, v ktorom bude presne určené, aký byt sa prideľuje komu.
p. Šimkovič – zavoláme p. Bartkovskej, aby sa ona vyjadrila.
Po telefonáte si p. Bartkovská vybrala byt B/16.
Starosta dal hlasovať o pridelení bytu B/16 p. Bartkovskej.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
0
0
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Starosta dal hlasovať o pridelení bytu A/1 p. Krajgerovi
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
0
0

Starosta – nakoľko v minulosti sa nám stalo, že obecným zastupiteľstvom schválený žiadateľ odmietol
prebrať byt, tak navrhujem, aby v prípade odmietnutia bytu žiadateľom bol byt pridelení ďalšiemu
v poradí.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
0
0

K bodu 4. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – návrh na schválenie
Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Rybovičovej, aby predniesla návrh pravidiel
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
K uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov vznesené pripomienky, a preto dal starosta hlasovať
o návrhu pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlasovanie:
za:
9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
Starosta opätovne dal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Rybovičovej, aby predniesla správu
o kontrole plnenia uznesení za rok 2015 na Obecnom úrade v Hniezdnom.
Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
K bodu 5. Informácia o schválených dotáciách – návrh na spolufinancovanie z rezervného
fondu.
Starosta oboznámil poslancov OZ, ktoré žiadosti o dotáciu nám boli schválené a to :
„Rozšírenie kanalizácie Čurek“ na ktorú sme dostali 9 700,-€, ale kde je potrebné z vlastných
prostriedkov dať 3 128,-€, aby bol zhotovený ucelený úsek.
Uvedenú čiastku 3 128,-€ navrhujeme použiť z rezervného fondu.
Ďalší projekt, na ktorí sme dostali dotáciu je „Oddychovo-relaxačné miesta v obci Hniezdne“ vo výške
9 000,-€. Aj pri tejto akcií je potrebná spoluúčasť vo výške 2 694,-€, ktorú taktiež navrhujeme
financovať z rezervného fondu.
Starosta dal hlasovať o použití rezervného fondu vo výške 3 128,-€ na akciu „ Rozšírenie kanalizácie
Čurek“
Hlasovanie:
za:
9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
Starosta dal hlasovať o použití rezervného fondu vo výške 2 694,-€ na akciu „ Oddychovo-relaxačné
miesta v obci Hniezdne“
Hlasovanie:
za:
9 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič,
Tomko, Krajgerová, Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
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K bodu 6. Rôzne – žiadosti
Starosta prečítal žiadosť Odborového zväzu Polície v Starej Ľubovni, ktorý žiada o poskytnutie
príspevku na financovanie projektu v oblasti prevencie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
v katastri obce Hniezdne vo výške 200,-€. Uvedená dotácia bude použitá na verejnoprospešný účel.
Starosta dal hlasovať o poskytnutí príspevku vo výške 200,-€ pre Odborový zväz Polície v Starej
Ľubovni.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

7 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Tomko,
Krajgerová
1 - Šimkovič
1 - Petriľáková

Starosta dal hlasovať o úprave rozpočtu v položke 642 o + 200,-€ a na položke 111 o + 200,-€
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

7 - Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Tomko,
Krajgerová
0
2 - Petriľáková, Šimkovič

Starosta informoval poslancov OZ, že sme z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
sekcií rozvoja vidieka a priamych platieb dostali pozitívnu hodnotiacu správu, ktorej žiadateľom je OZ
Partnerstvo pre región. V tomto združení sú niektoré obce časti okresu, podnikatelia z regiónu
a neziskové organizácie. V rámci tohto združenia sa môžeme zapájať do výziev IMAS/PRV/2015
číslo opatrenia 19 – podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19.2 – podpora na
vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, kde výška finančnej
alokácie je 2 800 000,-€ na celé programové obdobie do roku 2020 pre občianske združenie
Partnerstvo pre región.
K bodu 7. Diskusia
p. Hrebík – v poslednom čase sa potulujú psy po obci, preto by som požiadal, aby sa vyhlásilo
v miestnom rozhlase nech si majitelia strážia svojich psov, t.j. aby si zatvárali bránky a pod.
p. Petriľáková – chcem upozorniť na značenie miestnej komunikácie pri p. Živčákovi, kde ľudia
nerešpektujú rýchlosť a pravidla cestnej dopravy. Požadujem aby sa to riešilo.
Starosta – máme spracovaný projekt dopravného značenia v obci, na miestne komunikácie
vybavujeme potrebné súhlasy a povolenia nielen na miestne komunikácie ale aj na cestu I. a III. triedy.
Obec musí zabezpečiť financovanie celého tohto projektu.
p. Hrebík – mohlo by sa odstrániť staré značenie
p. Petriľáková – tak potom odstrániť staré značenie
Starosta – je to jedno z riešení, ale obávam sa, že po odstránení dopravného značenia môže nastať
situácia, že bude oveľa viac dopravných nehôd.
Diskusia poslancov
p. Krajgerová – kto ťaží drevo v časti „ Kozire“
Starosta – ťažbu vykonáva obec, nakoľko pred rokom nám vznikla kalamita a je potrebné kalamitné
drevo vyťažiť. Z tohto dôvodu sme museli pripraviť lesný sklad, aby sme nenakladali drevo na ceste
I. triedy, nakoľko boli sme upozornení políciou aj správcom cesty na dodržiavanie bezpečnosti cestnej
premávky.
Poslanci už nemali iné diskusné príspevky a návrhy, preto starosta obce ukončil diskusiu.
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K bodu 8. Zhrnutie prijatých uznesení
Starosta obce požiadal poslankyňu p. Compľovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu
o prijatých uzneseniach. p. Compľová prečítala prijaté uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo
na tomto zasadnutí.

K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18,15 hod. ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: Ján Compeľ

Overovatelia:
Václav Vyrostek
Mária Krajgerová

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

UZNESENIA
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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa
30. marca 2016 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2016 prijalo tieto uznesenia:

K bodu č. 1
UZNESENIE č. 146
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 147
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení Gabriela Compľová, Vladimír Tomko, Pavol Šimkovič.
K bodu č. 2
UZNESENIE č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie navedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu č. 3
UZNESENIE č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
žiadosť Marcela Pardusa bytom Hniezdne č. 296 na výmenu bytu z B/16 do B/9.
UZNESENIE č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
pridelenie bytu B/16 p. Anne Bartkovskej bytom Hniezdne č. 337
UZNESENIE č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
pridelenie bytu A/1 p. Vladimírovi Krajgerovi bytom Hniezdne č. 366
UZNESENIE č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
pridelenie bytu v prípade odmietnutia ďalšiemu žiadateľovi z určeného poradia.
K bodu č. 4
UZNESENIE č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
UZNESENIE č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie navedomie
správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2015 na Obecnom úrade v Hniezdnom.
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K bodu č. 5
UZNESENIE č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 3 128,-€ na akciu „Rozšírenie kanalizácie Čurek“.
UZNESENIE č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 2 694,-€ na akciu „Oddychovo-relaxačné miesta v obci Hniezdne“
K bodu č. 6
UZNESENIE č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 200,-€ pre Odborový zväz Polície v Starej Ľubovni na prevenciu
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v katastri obce Hniezdne.
UZNESENIE č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
úpravu rozpočtu na položke 642 o + 200,-€ a na položke 111 o + 200,-€ .
UZNESENIE č. 159
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
hodnotiacu správu projektového zámeru OZ Partnerstvo pre región.

( podpísané )
Ing. Viktor Selep
starosta obce
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