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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hniezdne, 

konaného dňa 06.10.2016 

 

Prítomní:             7 poslancov – podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:    Hrebík, Petriľáková 

Ďalší prítomní:   Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce 

                             Ing. Tatiana Kiszelyová, Tibor Beck, Ján Compeľ, zam. obce 

Verejnosť:  - 

PROGRAM: 

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

       overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2.   Kontrola plnenia uznesení OZ 

3.   Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2014, ktorým sa určuje príspevok na pobyt  

      dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu 

      nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hniezdne v zriaďovateľskej 

      pôsobnosti obce Hniezdne 

4.   Návrh na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov  

      komisií obecného zastupiteľstva 

5.   Zmluva o združenej investícii – oprava úseku miestnej komunikácie na ul. Továrenskej v  

      Starej Ľubovni 

6.   Rôzne  

      a) žiadosti o odkúpenie nehnuteľností – návrh na schválenie zámeru odpredaja 

      b) informácia o spracovaní návrhu územného plánu obce 

7.   Diskusia 

8.   Zhrnutie prijatých uznesení 

9.   Záver 

 

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

určenie overovateľov 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 

Obecné zastupiteľstvo Obec Hniezdne schvaľuje navrhnutý program rokovania. 

Hlasovanie:   za:           6 –Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko, Vyrostek  

                    proti:       0 

                    zdržal sa: 0 

Schválený program rokovania:  

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

       overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2.   Kontrola plnenia uznesení OZ 

3.   Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2014, ktorým sa určuje príspevok na pobyt  

      dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu 

      nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hniezdne v zriaďovateľskej 

      pôsobnosti obce Hniezdne 

4.   Návrh na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov  

      komisií obecného zastupiteľstva 

5.   Zmluva o združenej investícii – oprava úseku miestnej komunikácie na ul. Továrenskej v  
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      Starej Ľubovni 

6.   Rôzne  

      a) žiadosti o odkúpenie nehnuteľností – návrh na schválenie zámeru odpredaja 

      b) informácia o spracovaní návrhu územného plánu obce 

7.   Diskusia 

8.   Zhrnutie prijatých uznesení 

9.   Záver 

 

17,10 hod. – príchod poslanca Šimkoviča   

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavol Šimkovič, Ing. Vladimír Tomko 

Návrhová komisia:        Mgr. Krajgerová Mária, Marián Pardus, Václav Vyrostek 

Zapisovateľ:                  Ing. Tatiana Kiszelyová 

 

K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a starosta dal o nej 

hlasovať: 

Hlasovanie:   za:          6 –Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko, Vyrostek  

                    proti:       0 

                    zdržal sa: 0   

   

K bodu č. 2 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. 3 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2014, ktorým sa určuje príspevok na 

pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hniezdne v zriaďovateľskej      

pôsobnosti obce Hniezdne  

Starosta informoval OZ o tom, že počas letných prázdnin bola vymenovaná nová riaditeľka ZŠ s MŠ 

Hniezdne. S novým vedením školy som sa stretol a hovorili sme o tom, ako si predstavujeme ďalšiu 

spoluprácu. Zatiaľ je to v poriadku. Práve pri takomto jednom sedení prišiel návrh zo strany ZŠ, aby sa 

navýšil poplatok za MŠ  a školský klub detí. 

Doteraz : MŠ – 5,50 mesačne 

               Klub detí – 4,30 mesačne 

Návrh:    MŠ – 6,50 mesačne 

               Klub detí – 5,- mesačne 

Je pravda, že v porovnaní s inými obcami, patria tieto poplatky k najnižším. Škola dala návrh, ktorý 

bol zapracovaný do návrhu dodatku k VZN 2/2014 a aby sme splnili všetky administratívne úkony, 

bol dodatok zverejnený na úradnej tabuli obce. 

Otázky? 

p. Compľová: Chcem sa opýtať, či platia aj sociálne odkázaní rodičia? 

Starosta: ich deti navštevujú MŠ aj školský klub detí a VZN platí pre každého občana 

Poslanci hlasovali o schválení dodatku č. 1 ku VZN 2/2014 

Hlasovanie: za:         7 –Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko, Šimkovič, Vyrostek  

                  proti:       0 

                  zdržal sa: 0     

 

K bodu č. 4  Návrh na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

a  členov komisií obecného zastupiteľstva 

Starosta informoval OZ o tom, že sú spracované zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli schválené 

poslancami, kde platí zásada odmeňovania poslancov podľa účasti na zasadnutiach. Podľa toho sa na 
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konci roka vyplácali poslancom odmeny. Tento dokument chceme doplniť  aj o finančný postih 

poslancovi za napr. hrubé vyjadrovanie, vulgarizmy, fyzické násilie apod. Ďalej by sme doplnili ešte 

dve položky, týka sa to predčasných dôchodcov a to, že: 

a) poslanec má právo vzdať sa odmeny 

b) poslanec doloží čestné vyhlásenie o vzdaní sa odmeny písomnou formou 

Poslanci nemali žiadne otázky, starosta dal hlasovať o schválení návrhu na doplnenie Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: za:         7 –Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko, Šimkovič, Vyrostek  

                  proti:       0 

                  zdržal sa: 0     

 

K bodu č. 5 Zmluva o združenej investícii – oprava úseku miestnej komunikácie na ul. 

Továrenskej v Starej Ľubovni 

Starosta: Oslovil ma primátor Starej Ľubovne spolu s vedením Novatesu a požiadali o spoluprácu na 

združenej investícií, chceli by opraviť prístupovú cestu k firme Novates od železničnej stanice. Firma 

leží v katastrálnom území obce Hniezdne, pracujú tam ľudia z Hniezdneho a prístup je autom, alebo 

autobusom len zo Starej Ľubovne. Musím podotknúť, že firma Novates platí obci každoročne dane 

z nehnuteľnosti a doteraz Novates nemal voči obci žiadne požiadavky. Príspevok obce by mohol byť 

vo výške 2000 €. Túto investíciu som prekonzultoval aj s hlavnou ekonómkou obce a finančné 

prostriedky v rozpočte obce vieme nájsť. Samozrejme musíme následne upraviť rozpočet v jeho 

príjmovej aj výdavkovej časti. 

p. Šimkovič: Plánuje Novates niečo stavať? 

Starosta: áno, novú halu, plánujú rozšíriť výrobu, tak potrebujú rozšíriť priestory. Aj v našom 

územnom pláne sa počíta s rozšírením areálu firmy 

Poslanci hlasovali o schválení združenej  investície - oprava úseku miestnej komunikácie na ul. 

Továrenskej v Starej Ľubovni vo výške 2000 € 

 

Hlasovanie: za:         7 –Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko, Šimkovič, Vyrostek  

                  proti:       0 

                  zdržal sa: 0     

Poslanci hlasovali aj o úprave rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 2000 € 

Hlasovanie: za:         7 –Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko, Šimkovič, Vyrostek  

                  proti:       0 

                  zdržal sa: 0     

K bodu č. 6  Rôzne   

Starosta informoval o žiadostiach o odkúpení nehnuteľností. Bola doručená žiadosť SHR Mária 

Pardusová o odkúpenie pozemku o výmere cca 287 m2, hneď vedľa farmy a pozemok bude slúžiť na 

odstavenie techniky, samozrejme nesmie zachádzať do poľnej cesty 

p. Šimkovič: Na tom pozemku stojí teraz prístrešok? 

Starosta: neviem, nemám o tom vedomosť 

Starosta dal hlasovať o zámere odpredaja nehnuteľného majetku – pozemku KN 2906/1 o výmere cca 

287 m2 z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že časť pozemku susedí s pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľky 

 

Hlasovanie:   za:          6 – Compľová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko, Vyrostek                                 

                    proti:       0  

                    zdržal sa: 1 - Krajgerová   

 

Starosta: Taktiež prišla žiadosť od AGRO-Hniezdne s. r. o.  o odkúpenie pozemkov KN– E 738, KN – 

E 754, KN - E 755, KN – E 781/1  na hospodárskom dvore AGRO-Hniezdne, na časti ktorých stoja 



4 
 

budovy postavené ešte pred rokom 1990 (maštaľ, senník a iné). Celková výmera pozemkov je cca 

7800 m2. Budeme hlasovať o zámere s osobitným zreteľom a ak sa schváli tak musíme dodržať 

administratívne kroky. Dáme vypracovať znalecký posudok, čo sa týka ohodnotenia pozemkov.  

p. Compľová: Teraz nám platia nájom? 

Starosta: áno, ale nie je veľký. Ak odpredajom získame financie, môžeme ich použiť na financovanie 

spoluúčasti na projektoch cyklotrás, prípadne iných investičných projektov. 

p. Krajgerová: Je to intravilán a stavebný pozemok? 

Starosta: hospodársky dvor je zahrnutý do intravilánu obce 

p. Pardus: Myslím, že to treba predať, nájom je nájom 

Starosta: Keďže pozemky sú v priestoroch poľnohospodárskeho družstva, je ich možné použiť len na 

činnosti súvisiace s predmetom ich činnosti 

p. Rybovičová: Doplnila by som, že OZ môže schváliť najprv zámer predaja z dôvodu osobitného 

zreteľa 

Starosta: Čo sa týka znaleckého posudku, v prípade predaja, znáša náklady na jeho vypracovanie 

kupujúci a tie budú zahrnuté do ceny 

Starosta dal hlasovať o zámere predaja nehnuteľností – pozemkov, parcelné čísla KN– E 738, KN – E 

754, KN - E 755, KN – E 781/1 vo vlastníctve obce Hniezdne z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je 

skutočnosť, že na časti uvedených pozemkov stoja budovy vo vlastníctve žiadateľa 

 

Hlasovanie:   za:          6 – Compľová, Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko, Vyrostek                                 

                    proti:       0  

                    zdržal sa: 1 – Krajgerová 

   

Starosta ďalej informoval o spracovaní návrhu územného plánu obce, žiadali sme dotáciu vo výške 

80% nákladov, dostali sme na zaplatenie územného plánu 70%, čo je cca 10 800 €. Územný plán je 

spracovaný, je to návrh, ktorý sa momentálne prerokováva. Bude verejné prerokovanie, spracovateľ 

príde osobne a všetko občanom vysvetlí, občania môžu tento návrh pripomienkovať.  

  

K bodu č. 7 Diskusia 

Starosta: Vrátim sa ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ. Bola podaná žiadosť 

o financovanie projektu a tá bola schválená. Je to výstavba cyklotrasy s účasťou obce na projekte ako 

spoluinvestora. Výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ 

Toto je jeden z projektov cyklotrás. 

Druhá cyklotrasa má názov Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II.etapa, ktorá 

smeruje od Kaufandu k Nestville parku. Žiadateľom je mesto Stará Ľubovňa, my sme len partner. 

p. Tomko: Má ísť po pôvodnej poľnej ceste? 

Starosta: Od mosta Kovanec po železničné priecestie je projektovaná lesná cesta, kvôli väčšej 

únosnosti s asfaltovým povrchom. Ak sa to zrealizuje, budeme o jej prevádzkovaní  a údržbe rokovať 

s miestnymi podnikateľmi. 

Starosta: Vrátim sa k prechodom pre chodcov na ceste I. tr. Sme vo fáze ukončenia stavebných prác, 

SSC Košice má zrealizovať vodorovné aj zvislé dopravné značenia, sme dohodnutí, že to zrealizuje 

v mesiaci október. Potom schválenú dotáciu musíme vyúčtovať. 

p. Kuzár: na predchádzajúcich zasadnutiach sme hovorili aj o vulgárnom vyjadrovaní a vulgárnych 

slovách na zasadnutiach OZ. Mali by sme to zakomponovať do rokovacieho poriadku OZ 

v nadväznosti na zásady odmeňovania poslancov OZ.  

p. Kuzár: Z dôvodu zmeny zákona, je potrebné zaoberať sa aj prípravou legislatívy na používanie 

pyrotechniky, ohňostrojov na území obce 

p. Compľová: V časti obce, kde býva p. Drabinský a p. Fidermáková sa búrajú domy pri hlavnej ceste, 

stálo by za to ich osloviť ohľadom rozšírenia chodníka, prípadne chodník posunúť ďalej od cesty 

z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov, chodcov 

Starosta: môžeme ich osloviť a zistiť ich názor, či budú ochotní pristúpiť na nejaké riešenie 
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p. Krajgerová: zhotovením prechodov pre chodcov, najmä pri moste cez Kamienský potok, je to „také 

nedokončené“, chýba chodník, chodci sú v úseku od p. Šeffera po most, v ohrození cestnou 

premávkou. Je možné tam urobiť chodník? 

Starosta: máme zhotovený projekt na prístupové chodníky k prechodom, avšak z dôvodu poskytnutia 

nižšej dotácie, ako sme žiadali, sme museli znížiť rozpočet, nakoľko v tomto roku na celý chodník  

neboli financie. Je v našich silách to zrealizovať vo vlastnej réžií v budúcom roku, je potrebné na to 

myslieť pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 

Starosta sa opýtal, či sú v diskusii ešte otázky, podnety. Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne otázky, 

starosta ukončil diskusiu. 

 

K bodu č. 8 Zhrnutie prijatých uznesení 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby podala správu o prijatých uzneseniach. Pani Krajgerová 

prečítala správu o prijatých uzneseniach. 

 

K bodu č. 9 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutia OZ. Zasadnutie OZ bolo 

ukončené o 19,10 hod.  

Zapísala: Ing. Tatiana Kiszelyová 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Pavol Šimkovič                                                           .........podpísané......... 

 

 

Ing. Vladimír Tomko                                                         .........podpísané......... 
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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 6. októbra 2016 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 06. októbra 2016 prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 182 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

UZNESENIE č. 183 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení poslanci :  Krajgerová, Pardus, Vyrostek 
 
K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 184 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 185 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2014, ktorým sa určuje príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom 

klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ  

Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne 

 
K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 186 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
návrh na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného 

zastupiteľstva 

 

K bodu č. 5 
UZNESENIE č. 187 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
združenú investíciu - oprava úseku miestnej komunikácie na ul. Továrenskej v Starej Ľubovni vo výške 

2000 € 

 
UZNESENIE č. 188 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu v príjmovej časti v položke 111 a aj výdavkovej časti rozpočtu v položke 721 vo výške 
2000 € 
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K bodu č. 6 a 
UZNESENIE č. 189 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predaja nehnuteľností – pozemkov, parcelné čísla KN – E 738, KN 
– E 754, KN - E 755, KN – E 781/1 vo vlastníctve obce Hniezdne z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je 
skutočnosť, že na časti uvedených pozemkov stoja budovy vo vlastníctve žiadateľa AGRO-Hniezdne s. r. o. 
 
 

UZNESENIE č. 190 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer odpredaja nehnuteľného majetku – pozemku KN 2906/1 o výmere 
cca 287 m2 z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že časť pozemku sa nachádza vedľa 
pozemku žiadateľky SHR Mária Pardusová. Presnú výmeru určí geometrický plán. 
 
K bodu č. 6 b 

UZNESENIE č. 191 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 
informáciu o prebiehajúcom spracovávaní Územného plánu obce 

 
UZNESENIE č. 192 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  
informáciu o schválení projektov cyklotrás 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 193 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  
pripomienky poslanca pána Kuzára k doplneniu Rokovacieho poriadku a k vypracovaniu VZN týkajúceho sa 
používania pyrotechniky 

 

 

 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                                                                  Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                                                     starosta obce 

 


