Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne,
Konaného dňa 17.06.2016
Prítomní:

9 poslancov – podľa prezenčnej listiny, Mgr. Krajgerová – príchod 17,03
Šimkovič, Vyrostek – príchod 17,14
Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce
Anna Krompaščíková, Ing. Tatiana Kiszelyová, Tibor Beck, Ján Compeľ,
zamestnanci obce
Verejnosť:
Ing. Imrich, Ing. Slávka Bilovecká, Mgr. Zuzana Mosorjaková
PROGRAM:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne
5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne na roky 2015 – 2023 – návrh
na schválenie
7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hniezdne 2015 – 2023 – návrh na schválenie
8. Smernica o verejnom obstarávaní – návrh na schválenie
9. Zmluva o nájme nebytových priestorov – MUDr. František Krátka
10. Informácia o pripravovanom projekte cyklotrás
11. Diskusia
12. Zhrnutie prijatých uznesení
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.
Starosta konštatoval, že prítomných je 6 poslancov a OZ je uznášania schopné.
Návrhy poslancov: p. Petriľáková navrhla doplniť program o bod č.2 – vystúpenie občanov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslankyne Petriľákovej o doplnenie programu o bod
č. 2 – vystúpenie občanov
Hlasovanie: za:
6 –Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko
proti:
0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s doplnením o bod č. 2.
Hlasovanie: za:
6 –Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko
proti:
0
zdržal sa: 0
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Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Vystúpenie občanov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne
6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne na roky 2015 – 2023 – návrh
na schválenie
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hniezdne 2015 – 2023 – návrh na schválenie
9. Smernica o verejnom obstarávaní – návrh na schválenie
10. Zmluva o nájme nebytových priestorov – MUDr. František Krátka
11. Informácia o pripravovanom projekte cyklotrás
12. Diskusia
13. Zhrnutie prijatých uznesení
14. Záver
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Compľovú, p. Hrebíka, p. Kuzára,
za overovateľov zápisnice určil p. Pardusa a p. Tomka, za zapisovateľku určil Ing.
Kiszelyovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej
hlasovať:
Hlasovanie: za:
6 –Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko
proti:
0
zdržal sa: 0
17,03 – príchod poslankyne Márie Krajgerovej
K bodu č. 2 Vystúpenie občanov
Ing. Imrich začal otázkou. Poslal som na obec žiadosť 30.03.2016 ohľadom požiadavky na
asfaltovú cestu pred domami od s.č.425 po 428 a doteraz som nedostal žiadnu odpoveď.
Starosta – na túto žiadosť sme neodpovedali, pretože sme to riešili ústne s tým, že táto
investícia musí byť zahrnutá v rozpočte a ten sa schvaľoval koncom roka 2015
p. Petriľáková – pán starosta, mohli ste túto žiadosť predložiť poslancom na OZ
Starosta – žiadosť prišla 30.03.2016 a odvtedy sme OZ nemali, až dnes
p. Bilovecká – chcem sa opýtať, či sa potom plánuje vybudovať aj chodník, ak bude cesta,
lebo v tom mieste je potrebný
Starosta – momentálne budú prechody pre chodcov a nástupné ostrovčeky pri hlavnej ceste,
chodníky nie, pretože nemáme schválenú dotáciu vo výške, ktorú sme žiadali.
p. Imrich – na budúci rok sa tá cesta bude realizovať?
Starosta – je potrebné rátať s touto investíciou v rozpočte a vypracovať projektovú
dokumentáciu
p. Petriľáková – Dá sa to nejako provizórne?
Starosta – Viem, aký je stav tej cesty, preto každý rok dávame na spevnenie štrk a kameninu
p. Tomko – myslím si, že ak bude možnosť pomôcť, nie je problém
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p. Bilovecká – prečo sa cesta nedokončila?
p. Compeľ – kvôli nevysporiadaným pozemkom, ak má obec investovať do cesty, mala by
byť jej vlastníkom, tam to tak nie je. Ďalším problémom je správa vodných tokov
Starosta – budeme sa tomu venovať
p. Kuzár – školská ulica je takmer 50 rokov bez asfaltovej cesty. Pozemky pod cestou sú
nevysporiadané, a tak obec hľadala prostriedky na výstavbu. Keď potrebujete napr. 20 000
eur, tak odkiaľ ich zobrať. Musíte niekoľko rokov šetriť, aby ste mohli tú cestu vystavať,
pretože obec spláca rôzne splátky a tiež projekty, do ktorých sa zapojila majú určité % spolu
financovania. Koncom roka sa bude schvaľovať rozpočet na ďalší rok, je potrebné s touto
investíciou rátať.
p. Petriľáková – čiže cesta je problém, kvôli nevysporiadaným pozemkom
Starosta – preto v rozpočte môžeme rátať len s vlastnými zdrojmi
17,14 – príchod poslancov Šimkoviča, Vyrosteka
p. Petriľáková – dalo by sa to urobiť tak, že by sa oslovili 2 vlastníci, či by vtedy bola
možnosť vysporiadania pozemkov?
p. Pardus – osloviť sa môže
Starosta – k tomu je potrebný názor projektanta, ten povie, čo všetko je potrebné
OZ berie na vedomie informáciu o požiadavkách občanov na výstavbu cesty od s. č. 425 po s.
č.428
K bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu č. 4 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015
Starosta – Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015 Vám bol zaslaný
mailom a poprosím p. Krompaščíkovú, aby sa vyjadrila k jednotlivým položkám
Krompaščíková – predniesla vysvetlenie jednotlivých položiek záverečného účtu
Starosta – Otázky?
p. Petriľáková – na účte 511 – opravy v sume 3498 eur, týka sa to traktora a toyoty?
p. Krompaščíková – áno
p. Petriľáková – koľko je zamestnancov na lesoch
p. Krompaščíková – štyria, na základe vnútornej smernice sa prepočítava mzda a odvody
starostu vo výške 50%
p. Petriľáková – účet 694, čo to obsahuje ?
p. Krompaščíková – zúčtovávajú sa tu náklady na odpisy lesnej cesty financovanej z dotácie
zo štátneho rozpočtu a európskej únie
p. Petriľáková – bol v roku 2015 obstarávaný majetok na lesoch?
p. Krompaščíková – bol obstaraný len server, teda polovica jeho hodnoty, no bez DPH
p. Petriľáková – stav bankového účtu na začiatku roka a na konci roka mi nesedí. Majú lesy
zásoby?
p. Krompaščíková – je to nákladové účtovníctvo, čo sa vyťaží, to sa predá, na zásobe sú
sadenice, palivo do kultúrneho domu, rezivo
p. Petriľáková – keď je tam zisk, tak mi to nesedí. Len mne sa zdá, že na začiatku roka bolo
viac financií ako na jeho konci. Z môjho pohľadu mi to nesedí, logika nepustí.
p. Krompaščíková – nie sú tam všetky záväzky, napr. k zamestnancom, zdravotným
poisťovniam, sociálnej poisťovni. V prehľade sú položky, ktoré predchádzajúce OZ chcelo
vedieť. V registri účtovných závierok sú zverejnené všetky výkazy, môžete si to pozrieť.
V tomto prehľade sú iba položky, ktoré si OZ želalo uviesť.
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Starosta – pokračujeme ďalej
Pani Krompaščíková dokončila výklad rozpočtového hospodárenia obce
Starosta – otázky? Neboli prednesené
p. Kuzár – komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo odporúča OZ schváliť
záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015 a prebytok previesť do
rezervného fondu
p. Ing. Rybovičová – hlavná kontrolórka obce predniesla svoje odborné stanovisko
k záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2015. Z hľadiska zákonnosti
boli všetky podmienky splnené. Taktiež z hľadiska metodiky, obsahuje tento záverečný účet
všetky náležitosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Súhlasím s vyjadrením
komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo, aby bol prebytok vo výške 6 900, 21 eur
prevedený do rezervného fondu. Odporúčam OZ tento záverečný účet schváliť bez výhrad.
Po prednesení správ dal starosta hlasovať o schválení Záverečného účtu a rozpočtovom
hospodárení obce za rok 2015
Hlasovanie: za:
9 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Tomko, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
Starosta dal hlasovať o použití prebytku do rezervného fondu
Hlasovanie: za:
9 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Tomko, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými
Starosta informoval OZ o tom, že bol prijatý nový zákon o odpadoch a po konzultácií
s firmou Ekos a ĽRZ sme pripravili návrh VZN na naše podmienky. Všetko ste mali
k dispozícií. Takmer všetko, čo sa týka odpadu ostáva, nové je to, že triedený (separovaný)
odpad musí odoberať oprávnená firma. V našom prípade okres Stará Ľubovňa má zmluvu
s firmou Naturpack. Všetky náklady by nám mali byť refundované v 2. polroku 2016. Čo sa
týka vývozu, všetko ostáva tak, ako bolo. Novým je likvidácia biologického a kuchynského
odpadu, ale na obec sa to nevzťahuje. Má niekto otázky?
p. Compľová – takže vývoz odpadu a potom aj ostatného, čo je zapísané v kalendári ostáva?
Starosta – áno, všetko bude fungovať pre občanov tak, ako je zapísané v obecnom kalendári
Starosta dal hlasovať o schválení VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Tomko, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Pani Ing. Júlia Rybovičová prečítala návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2016
Starosta - Otázky? Žiadne
Starosta dal hlasovať o schválení návrhu
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Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Tomko, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne na roky
2015 – 2023 – návrh na schválenie
Starosta – návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne na roky 2015
– 2023 Vám bol zaslaný mailom. Pre obec je tento dokument potrebný aj preto, že keď sa
uchádzame o projekty z EÚ, musíme ho mať. Nie je to uzavretá záležitosť, takže sa dá
upravovať, dopĺňať. Máte otázky?
p. Vyrostek – ja by som navrhol, aby sa z dokumentu v časti protipovodňových opatrení,
vyškrtli slová o výstavbe vodnej elektrárne na toku rieky Poprad
Starosta dal hlasovať o schválení návrhu poslanca Vyrosteka
Hlasovanie: za:
7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Šimkovič,
Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 1 – Kuzár
nehlasoval: 1 - Tomko
Starosta dal hlasovať o schválení PHSR na roky 2015 – 2023 po úprave o návrh p. Vyrosteka
Hlasovanie: za:
8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1 – Tomko
K bodu č. 8 Komunitný plán sociálnych služieb obce Hniezdne 2015 – 2023 – návrh na
schválenie
Starosta - návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Hniezdne Vám bol zaslaný
mailom. Tento komunitný plán obec musí mať vypracovaný, pretože to ukladá zákon
448/2008 o sociálnych službách. Vypracovali ho zamestnankyne obce, ktoré sa touto
problematikou zaoberajú. Máte otázky? Žiadne
Starosta dal hlasovať o schválení KPSS obce Hniezdne 2015 - 2023
Hlasovanie: za:
8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1 - Tomko
K bodu č. 9 Smernica o verejnom obstarávaní – návrh na schválenie
Starosta – návrh smernice Vám bol zaslaný mailom. Menili sa minimálne limity v tejto
smernici. Vypracoval ju človek, ktorý má oprávnenie na VO. Otázky? Žiadne
Starosta dal hlasovať o schválení smernice č. 1/2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní.
Hlasovanie: za:
7 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič,
Vyrostek
proti:
0
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zdržal sa: 1 - Petriľáková
nehlasoval: 1 - Tomko
K bodu č. 10 Zmluva o nájme nebytových priestorov – MUDr. František Krátka
Starosta obce informoval o žiadosti MUDr. Františka Krátku o uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na nebytové priestory v miestnom kultúrnom dome v Hniezdnom. Pán doktor by
chcel uzavrieť s obcou nájomnú zmluvu ako právnická osoba. Firma má názov
KRATKAMED s.r.o, nájom 1€ ročne
p. Petriľáková – koľko platí nájom MUDr. Trusková?
p. Krompaščíková – do 270 eur ročne
Starosta – nájom MUDr. Krátku je 1 euro ročne, energie platí obec
p. Tomko – mali by sme byť radi, že ho tu máme
p. Kuzár – všetko ostatné ostáva po starom?
Starosta – áno, nič sa nemení. Ide len o to, že pán doktor bude mať firmu
Starosta dal hlasovať o schválení nájmu pre firmu KRATKAMED s.r.o, s nájmom 1€ ročne
Hlasovanie: za:

8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko,
Vyrostek
proti: 1 - Petriľáková
zdržal sa: 0

K bodu č. 11 Informácia o pripravovanom projekte cyklotrás
Starosta – spolu so Starou Ľubovňou a Euroregiónom Tatry sme sa zapojili do projektu
cyklotrás. Tie by sa mali začínať od Kauflandu po Kovanský most, cesta od Kovanského
mosta po Nestville park bude ako lesná cesta. Ďalej od s. č. 167 smerom na Kamienku až po
hranicu katastra obce Hniezdne. V týchto miestach sa vybuduje cyklotrasa s asfaltovým
povrchom o šírke 3m. Táto cyklotrasa bude ďalej pokračovať cez katastre okolitých obcí až
do Poľska. Obec Hniezdne v tomto projekte vystupuje ako partner s tým, že musíme spĺňať
určité podmienky. Tými sú:
a) účasť obce na projekte ako spoluinvestora na projekte : “Kúpele poľsko-slovenského
pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.
Etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“
b) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov vo výške 1 759 597,68
Eur v pomere k výške investície vo svojom katastri
c) záväzok obce pristúpiť ako spoludĺžník za preklenovací úver v pomere svojej investície
d) záväzok obce zabezpečiť finančne zdroje na splátku úrokov na nevyhnutný čas do splatenia
úveru
e) súhlas, že investícia bude po nevyhnutnú dobu vo vlastníctve ĽRZ a po uplynutí doby sa
majetok bezodplatne prevedie na spoluinvestora
Starosta – chceme sa zapojiť do tohto projektu, nadviazať na cyklotrasu do Kamienky. Sme
vlastníkmi pozemkov o dĺžke 580m. Túto časť cyklotrasy musíme zaplatiť.
p. Hrebík – kto bude cyklotrasu udržiavať?
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Starosta – za slovenskú časť projektu bude žiadateľom o dotáciu Ľubovnianske regionálne
združenie, kde každá obec zapojená do projektu bude mať spoluúčasť na financovaní vo
výške 5% a neskôr jej časť cyklotrasy prejde na obec, údržbu a prevádzku bude robiť obec
p. Petriľáková – koľko to bude stáť?
Starosta – spolufinancovanie je 5 %, a je potrebné zaplatiť úrok z preklenovacieho úveru vo
výške určenej k pomeru našej investície
p. Hrebík – je to už vytýčené?
Starosta – teraz ideme po obecných pozemkoch, ostane tam úsek cca 500m, ktorý je potrebné
vysporiadať, ale to až v ďalšej etape
Starosta dal hlasovať o schválení účasti obce ako spoluinvestora na projekte “Kúpele poľskoslovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj
zdravia – 1. Etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“
Hlasovanie: za:

8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko,
Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 1- Petriľáková

Starosta dal hlasovať o schválení spolufinancovania projektu vo výške 5% z oprávnených
výdavkov vo výške 1 759 597,68 Eur v pomere k výške investície vo svojom katastri
Hlasovanie: za:

8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko,
Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 1- Petriľáková

Starosta dal hlasovať o schválení záväzku obce pristúpiť ako spoludlžník za preklenovací
úver v pomere svojej investície
Hlasovanie: za:

8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko,
Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 1- Petriľáková

Starosta dal hlasovať o schválení záväzku obce zabezpečiť finančne zdroje na splátku úrokov
na nevyhnutný čas do splatenia úveru
Hlasovanie: za:

8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko,
Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 1- Petriľáková

Starosta dal hlasovať o schválení súhlasu, že investícia bude po nevyhnutnú dobu vo
vlastníctve ĽRZ a po uplynutí doby sa majetok bezodplatne prevedie na spoluinvestora
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Hlasovanie: za:

8 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko,
Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 1- Petriľáková
Starosta – vrátim sa k projektu „Prevencia dopravných nehôd a zvyšovanie dopravnej
bezpečnosti a bezpečia obyvateľov a cestujúcej verejnosti“.
Cieľ projektu bude naplnený, avšak z požadovanej dotácie vo výške 38 673 eur sme dostali
len 10 000 eur, preto sme museli znížiť rozpočet. Napriek tomu, chceme použiť z rezervného
fondu obce 8 121 eur, aby sme projekt zrealizovali. Predpokladám, že začneme v 09/2016
Starosta dal hlasovať o schválení použitia rezervného fondu vo výške 8 121 € na
spolufinancovanie projektu „Prevencia dopravných nehôd a zvyšovanie dopravnej
bezpečnosti a bezpečia obyvateľov a cestujúcej verejnosti“
Hlasovanie: za:

9 –Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková,
Šimkovič, Tomko, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 12 Diskusia
p. Hrebík – vrátim sa k ceste po pána Imricha. Sú tam inžinierske siete?
Starosta – na túto investíciu je potrebné vyhotoviť projekt a projektant určí, čo všetko je
potrebné
p. Compľová – ako je to s cestou na „Novú štvrť“?
Starosta – výberové konanie je ukončené, riešime viazanosť ponúk, predpoklad začatia
výstavby je júl 2016
p. Petriľáková – viacerí občania sa sťažujú, že tráva je síce pokosená, avšak nie je pohrabané
Starosta – zabezpečujeme kosenie, po minulé obdobia sme na obci mali aktivačných
nezamestnaných, ktorí všetko hneď pohrabali. Teraz je situácia taká, že z 18 nezamestnaných,
ktorí by mali na obci odpracovať 32 hodín, nikto nenastúpil a nikto nechodí do práce.
Snažíme sa upratať vlastnými silami, nie vždy je všetko okamžite upratané.
p. Compeľ – kosíme dedinu, čistíme kanály, cintoríny, takže je toho dosť. A keďže nemáme
nezamestnaných, pokosy nestíhame okamžite po pokosení pozbierať
p. Hrebík – nedajú sa staré tuje na cintoríne vyrúbať a nahradiť niečím iným?
Starosta – stromy na cintoríne nemôžeme len tak vyrúbať. Je potrebné rozhodnutie o výrube,
potom sa k tomu musia vyjadriť ochranári, ale OZ musí rozhodnúť, či sa máme do toho pustiť
a to isté je potrebné aj na „Popradskej ulici“
p. Vyrostek – mohli by sa tam dať zatrávňovače
p. Petriľáková – chcem sa opýtať, kedy bude výberové konanie na riaditeľa základnej školy
a akí sú kandidáti
Starosta – výberové konanie bude na obecnom úrade 30.06.2016. Sú traja kandidáti a to :
Mgr. Milan Bednár, Ing. Adriena Ondrejčeková a PaedDr. Peter Petrík
p. Petriľáková – môže byť na výberovom konaní prítomná aj verejnosť?
Starosta – neviem odpovedať, pretože výberové konanie je v kompetencii Rady školy
Poslanci nemali iné diskusné príspevky a návrhy, preto starosta obce ukončil diskusiu
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K bodu č. 13 Zhrnutie prijatých uznesení
Starosta obce požiadal poslanca Kuzára, člena návrhovej komisie, aby predniesol správu
o prijatých uzneseniach. Pán Kuzár prečítal prijaté uznesenia, ktoré prijalo obecné
zastupiteľstvo na tomto zasadnutí.
K bodu č. 14 Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,03 hod. ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Ing. T. Kiszelyová
Overovatelia:
Ing. Vladimír Tomko

.........podpísané.........

Marián Pardus

.........podpísané.........
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 17. júna 2016
v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2016 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č. 1
UZNESENIE č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrh p. Petriľákovej na zmenu programu – doplnenie o bod č. 2 – vystúpenie občanov
UZNESENIE č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s navrhnutou zmenou
UZNESENIE č. 162
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Compľová, Hrebík, Kuzár
K bodu č. 2
UZNESENIE č. 163
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
požiadavku občanov obce na výstavbu cesty od s. č.425 po s. č. 428
K bodu č. 3
UZNESENIE č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č. 4
UZNESENIE č. 165
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu a rozpočtovému
hospodáreniu obce za rok 2015 a k použitiu prebytku na vytvorenie rezervného fondu
UZNESENIE č. 166
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2015

UZNESENIE č. 167
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Hniezdne za rok 2015 bez výhrad
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UZNESENIE č. 168
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume
6 900,21 €, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu
rezervného fondu obce
K bodu č. 5
UZNESENIE č. 169
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hniezdne
K bodu č. 6
UZNESENIE č. 170
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
plán činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2016
K bodu č. 7
UZNESENIE č. 171
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrh poslanca Vyrosteka, aby z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bola vyškrtnutá
z protipovodňových opatrení výstavba malej vodnej elektrárne
UZNESENIE č. 172
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne na roky 2015 - 2023
K bodu č. 8
UZNESENIE č. 173
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb obce Hniezdne na roky 2015 - 2023
K bodu č. 9
UZNESENIE č. 174
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
vnútornú smernicu č.1/2016 o verejnom obstarávaní v zmysle zákona 343/2015 Z.z.
K bodu č. 10
UZNESENIE č. 175
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov s firmou KRATKAMED s.r.o za 1€ ročne v kultúrnom stredisku Hniezdne
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K bodu č. 11
UZNESENIE č. 176
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informáciu starostu obce o pripravovaných projektoch cyklotrás a o stave ich rozpracovanosti
K bodu č. 12
UZNESENIE č. 177
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
účasť obce na projekte ako spoluinvestora: “Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný
európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. Etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho
kúpeľné miesta Doliny Popradu“
UZNESENIE č. 178
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov vo výške 1 759 597,68 Eur v pomere
k výške investície vo svojom katastri
UZNESENIE č. 179
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
záväzok obce pristúpiť ako spoludlžník za preklenovací úver v pomere svojej investície
UZNESENIE č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
záväzok obce zabezpečiť finančne zdroje na splátku úrokov na nevyhnutný čas do splatenia úveru a súhlas,
že investícia bude po nevyhnutnú dobu vo vlastníctve ĽRZ a po uplynutí doby sa majetok bezodplatne
prevedie na spoluinvestora
UZNESENIE č. 181
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 8 121 € na spolufinancovanie projektu „Prevencia dopravných nehôd
a zvyšovanie dopravnej bezpečnosti a bezpečia obyvateľov a cestujúcej verejnosti“

Ing. Viktor Selep
starosta obce
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