Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 09.03.2017
Prítomní:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

8 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Vladimír Tomko
Ján Compeľ, Anna Krompaščíková, Gabriela Rurová, Tatiana Kiszelyová –
zamestnanci obce
Katarína Pardusová, Anna Kriššáková, Mária Matfiaková, Dominik Matfiak,
Mária Kancianová, Peter Pardus, Ján Petriľák

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne
4. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
5. Realizácia a financovanie projektu cyklotrasy „Kúpele PL-SR pohraničia – I.etapa - výstavba cyklo
okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu „
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hniezdne
7. Rôzne - žiadosti občanov
8. Diskusia
9. Zhrnutie prijatých uznesení
10. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce, ktorý viedol zasadnutie.
Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné. Predniesol návrh programu a
dal možnosť poslancom vyjadriť sa k nemu.
K návrhu programu neboli pripomienky a tak dal starosta o ňom hlasovať:
Hlasovanie:

za: 6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová,, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program rokovania:
PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne
4. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
5. Realizácia a financovanie projektu cyklotrasy „Kúpele PL-SR pohraničia – I.etapa - výstavba cyklo
okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu „
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hniezdne
7. Rôzne - žiadosti občanov
8. Diskusia
9. Zhrnutie prijatých uznesení
10. Záver
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Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Compľovú, Krajgerovú a Pardusa za overovateľov
zápisnice určil poslancov Hrebíka a Vyrosteka, za zapisovateľa určil Teréziu Kindjovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:
Hlasovanie:

za: 6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Compľová,
Krajgerová a Pardus
17,07 hod. – príchod poslanca Šimkoviča
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 – Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne. Zároveň
chce prítomným objasniť situáciu, ktorá vznikla, pretože poslanci dostávajú rôzne listy – polopravdy a
nepravdy hraničiace až s klamstvom iba z pohľadu kňaza. Tak by som chcel v časovom slede oboznámiť
udalosti, ktoré sa udiali po nástupe nového správcu farnosti do našej obce. Ako prvú vec urobil to, že“
upratal“ – vyhodil spovednicu z kostola a obec mala „povinnosť“ ju niekde uložiť. Pritom chcem
podotknúť, že pán farár o tom so mnou nikdy nejednal. Napriek tomu ju obec uložila do kultúrneho domu.
Už v septembri pri pohreboch zakazoval pri rozlúčke básne a príhovory, ktoré boli praktizované už aj za
predošlého správcu farnosti. Na moje argumenty, že s jeho predchodcom bola vzájomná dohoda, že
rozlúčku môžeme robiť v dome smútku, mi povedal: „ ja som farár v Hniezdnom, ja teraz rozhodujem !“
Ostal som v úžase. Keď som robil rozlúčkový akt so zosnulým na cintoríne pán farár z cintorína odišiel.
V decembri r. 2015 bola RKC farnosti Hniezdne neschválená žiadosť o príspevok vo výške 15 000 €. Pán
farár hneď po prevzatí pošty v ktorom bol výpis uznesenia OZ mi tesne pred Vianocami zatelefonoval
a vysoko arogantným tónom v hlase mi poprial „ pekné Vianoce“. Bol som zhrozený. Odpovedal som, že
dotácie schvaľuje OZ. On nato :
„ Vy vediete schôdzu, ako ste tu schôdzu viedli, že mi neschválili žiadosť ?“ „Ešte sa mi nestalo, žeby mi
niekto neschválil žiadosť.“ Vážení prítomní, toto bol vinš na „pekné Vianoce“. Na Veľký piatok úplne
zmenil organizáciu krížovej cesty, ktorá tu bola roky zaužívaná. Obec vôbec nebola oslovená, aby sa
zúčastnila na čítaní pri jednotlivých zastaveniach. 17. mája 2016 bola doručená obci žiadosť o stavebné
povolenie k vykurovaniu kostola, ktorá bola nedostatočná, chýbal napr. list vlastníctva od kostola, nebolo
doložené stanovisko pamiatkového úradu, bola doložená len krátka technická správa a tri výkresy
nedostatočne spracované. Ešte vo februári 2015 som upozornil na to, že sa bude robiť asfaltová cesta okolo
kostola, aby si všetci pred položením asfaltu urobili prípojky na inžinierske siete. Tento list bol predložený
aj teraz poslancom. Rímskokatolícka cirkev na toto oznámenie vôbec nereagovala.
17,14 hod. príchod poslanca Kuzára
30. mája 2016 stavebný úrad prerušil stavebné konanie a vyzval RKC farnosť Hniezdne o doloženie
chýbajúcich dokladov. 3. júna 2016, keď si pán farár prevzal list o prerušení stavebného konania so mnou
vôbec nechcel komunikovať, len s pánom Compľom. Keď ho vyhľadal viedli dlhý rozhovor. Správca
farnosti mal doložiť do 30 dní chýbajúce doklady k stavebnému konaniu, on namietal a vravel, že
stavebný úrad (obec ) je povinná sama si tieto doklady obstarať. Po prevzatí pošty 3.6.2016 sa pán farár
vyjadril, že „bude vojna“. Samozrejme, že požadované doklady doložil len z malej časti, ale väčšinu
dokladov nedoložil. Stavebný úrad stavebné konanie potom zastavil a pán farár sa voči rozhodnutiu
odvolal. Odvolanie spolu so žiadosťou bolo odoslané do Prešova odvolaciemu orgánu, ktorým je OÚ
Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý odvolanie a námietky pána farára zamietol a rozhodnutie
Obce Hniezdne potvrdil. Svoje rozhodnutie aj zdôvodnil. Chcem podotknúť, že obec nesúhlasila
s rozkopaním miestnych komunikácií , verejného priestranstva a chodníka. Pán farár bol oboznámený
s tým, že mal prepracovať a doplniť projektovú dokumentáciu na iné technické riešenie, čo mu bolo jasne
a zreteľne napísané v liste zo dňa 24.6.2016 č.1527/2016. Pán farár o priebehu stavebného konania v r.
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2016 ľudí svojimi tvrdeniami a vyhláseniami zavádza. V januári 2017 bola obci predložená žiadosť
o vyjadrenie k plynovej a vodovodnej prípojke, doložený bol výkres zakreslený jednou čiarou - šikmo
jedna prípojka cez kamenný chodník. Nakoľko opätovne pri žiadosti nebol doložený projekt, v ktorom
musia byť zakreslené inžinierske siete a ich križovanie prípadne súbeh s prípojkami, bolo pánovi farárovi
zaslané oznámenie, že je potrebné doplniť žiadosť o riadne spracovanú projektovú dokumentáciu, aby
bolo možné posúdiť uloženie potrubia vo vzťahu k existujúcim inžinierskym sieťam. Vrcholom arogancie
pána farára bolo, že dňa 10.1.2017 podal žiadosť o udelenie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
a doloží k nej projekt plynovej prípojky. O zdroji ( plynový kotol) v žiadosti nebolo ani zmienky, žiadne
podklady. Pán farár neustále podáva žiadosti neúplné, povrchné, z ktorých je ťažko dedukovať čo vlastne
chce. Vo februári 2017 bola projektová dokumentácia postupne doplňovaná, kde čo výkres to iné riešenie,
ale aj tak nie je možné dozvedieť sa aký je vzťah medzi novou prípojkou a existujúcimi inžinierskymi
sieťami.
V r. 2016 stavebné konanie zmaril pán farár sám svojím prístupom k plneniu si svojich povinnosti ako
žiadateľa o stavebné povolenie.
p. Petriľáková – v určitých veciach máte pravdu, v určitých nie. Mám rozhodnutie zo stavebného úradu
z Prešova( myslela OÚ ), v ktorom sa uvádza, že stavebný úrad mal napísať aké potrebuje doklady, mali
byť presne vyšpecifikované. Stavebný úrad Prešov dostal odpoveď , že vlastník obec nesúhlasí s použitím
obecných pozemkov.
Starosta – list zo dňa 24.6.2016 jasne hovorí o nesúhlase s rozkopaním miestnej komunikácie, verejného
priestranstva a miestneho chodníka, mal navrhnúť iné riešenie.
p. Pardus Peter – ja si myslím, že tam nehovorilo nikdy o prekopaní cesty
starosta – prvá žiadosť v r. 2016 bola o prekopaní cesty
nastalo prekrikovanie, zvada, hluk .........
p. Hrebík –poďme rokovať o povolení použitia obecných pozemkov k prípojkám
zase zvada, hluk, kričanie....
p. Pardus Peter – nebudeš rozprávať svoju verziu, ja budem hovoriť svoju verziu ! (pritom nemal udelené
slovo), vstupoval výkrikmi do rokovania OZ
p. Petriľáková – nech p. Pardus Peter povie svoj názor
p. Hrebík – poďme hlasovať
p. Compľová – navrhuje tajné hlasovanie, s čím poslanci nesúhlasili
starosta dal hlasovať o súhlas použitia obecných pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s použitím pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky
starosta dal hlasovať o súhlas použitia pozemkov na uloženie plynovej prípojky pretláčaním
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s použitím pozemkov na uloženie plynovej prípojky
pretláčaním
starosta dal hlasovať o súhlas s použitím pozemku na vykonanie archeologického výskumu na mieste
vodovodnej prípojky
Hlasovanie: za: 8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, Vyrostek
proti: 0
zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s použitím pozemku na vykonanie archeologického výskumu
na mieste vodovodnej prípojky.
p. Šimkovič –poviem svoj subjektívny osobný názor na plyn a kúrenie – „je to hlúposť, zbytočne vyhodené
peniaze, mal urobiť väčšiu diskusiu s ľuďmi, či to vôbec chcú, kto bude znášať prevádzkové náklady na
kúrenie ?“
p. Pardus – aj predtým za pôsobenia p. Slotku sa hovorilo o plyne
p. Šimkovič – na hospodárskej rade sa vôbec nehovorilo o plynofikácií kostola
p. Kancianová – ja som mala taký istý názor, zisťovala som v Chmeľnici bolo to isté, osvedčilo sa
p. Krajgerová – ste tu ako hospodárska rada, poslanci dostali list od pána farára, že bola zmarená dotácia
na 300 000 €, (na medenú strechu) , ale z dôvodu, že je to národná kultúrna pamiatka tak to padlo
p. Kancianová – ak by bola normálna komunikácia medzi obcou a farou, tak by to nepadlo
starosta – veď keby bola normálna komunikácia zo strany pána farára. Mal pán farár všetky povolenia
k výmene medenej strechy a iným prácam? Veď vôbec nepožiadal obec o súhlas.
p. Petriľák – pamiatkári o tom rozhodujú, nie stavebný úrad
starosta – nehovoríte pravdu, je potrebné povolenie stavebného úradu
p. Petriľáková – po obci sa môže rozprávať čo chce, dali sme súhlas, vyjdite v ústrety a vyrieši sa to čím
skôr
p. Anna Kriššáková – ak si taký stavebný inžinier, tak si mal pomôcť, je to pre ľudí, pre kostol !
Starosta – pán farár to mal prepracovať, vôbec nebol nič nikdy so mnou konzultovať
p. Pardus Peter – to všetci robia podľa predpisov, že všetko je tu podľa predpisov ?
p. Krajgerová – každý rok sa vyhovelo žiadostiam cirkvi, videli ste túto žiadosť ?
p. Pardus Peter - nevideli
p. Krajgerová – neboli doložené prílohy, nebola úplná žiadosť, to nie je o tom, že nechceme
p. Petriľáková – 15.12.2016 sme zaviazali p. starostu riešiť to , a až teraz bola poslaná odpoveď
Pán Pardus Peter – už je tomu vyše roka, ten jeden m2 nás nemôže zastaviť aby to nešlo ďalej
p. Šimkovič – o plyne tu nikdy nebola reč
p. Krompaščíková Anna – aký je investičný náklad na realizáciu toho projektu ?
Starosta – nevieme sa dočítať z týchto podkladov, nakoľko nič nie je doložené
p. Krompaščíková – takže nie sú známe ani prevádzkové náklady ?
p. Šimkovič – za predchádzajúceho správcu farnosti tiež sme sa skladali, no nepredali sme ani 1 m2
cirkevného pozemku, ani sme si na nič nepožičali
p. Kancianová - prešla k problematike tykajúcej sa pohrebov a básničiek, ktoré sa prednášajú v dome
smútku. Pani Kancianová sa vyjadrila, že: „ľudom sa to nepáči „. Na to zareagovala pani Rurová kultúrna
pracovníčka obce, ktorá povedala, že nie je pravda, že sa to ľuďom nepáči, pretože občania prichádzajú na
obecný úrad a žiadajú občiansku rozlúčku v dome smútku aj s básničkami. Reakcia pani Kancianovej
bola: „už na pohrebe mojej mamy sa mi to nepáčilo a aj to, že si si dovolila prísť v ôsmom mesiaci
tehotenstva s brušiskom recitovať básničky“, potom pani Kancianová odišla.
Starosta ukončil tento bod rokovania a vyhlásil prestávku.
K bodu č.4 – Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
Ing. Rybovičová prečítala správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2016 a správu o kontrole
dotácií a návratných finančných výpomoci za rok 2015 na Obecnom úrade v Hniezdnom.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie:
1. správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
2. správu o kontrole dotácií a návratných finančných výpomoci za rok 2015 na Obecnom úrade
v Hniezdnom

4

K bodu č.5 – Realizácia a financovanie projektu cyklotrasy „Kúpele PL-SR pohraničia – I.etapa výstavba cyklookruhu
Starosta oboznámil prítomných o zapojení obce do aktivít projektu „Kúpele poľsko-slovenského
pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – I. etapa – výstavba
cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou
o poskytnutí NFP č. PLSK.01.01.00-1220015/16-00 zo dňa 15.02.2017 a prílohou č. 4 ku tejto zmluve
Aktuálna žiadosť o NFP, a v súlade s Partnerskou zmluvou na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-120015/16 Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej
rozvoj zdravia – I. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa
06.12.2016 ( ďalej len „Zmluva o NFP“).
Žiadosť k uvedenému projektu bola schválená na OZ minulého roku. Ľubovnianske regionálne združenie
bude financovať tento projekt formou krátkodobého preklenovacieho úveru podľa potrebnej výšky. Každý
člen združenia spolufinancuje projekt podľa výšky podielu investície a zabezpečuje si vlastné finančné
prostriedky samostatne. Spolufinancovanie pozostáva zo zabezpečenia finančných zdrojov vo výške 5% (
predpokladáme, že len 2,5%, pretože mal by prispieť aj PSK), každý člen zabezpečuje finančné prostriedky
na úroky z preklenovacieho úveru pomerne k výške investície + finančné prostriedky na úhradu
neoprávnených výdavkov pomerne k výške investície. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinnosti jej
účastníkov, ktoré vyplývajú zo stavebného povolenia týkajúcich sa výlučne stavebného objektu časť
Hniezdne, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 7,41 %,
a zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných finančných prostriedkov vo výške cca 9 972,- €,
zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu alikvotnej čiastky výdavkov projektu vo výške
113 966,78 € formou preklenovacieho úveru príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest
a obcí Stará Ľubovňa (ĽRZ Stará Ľubovňa) a zabezpečenie 7,41 % splátky úrokov z preklenovacieho
úveru bude príjemca úveru ĽRZMO Stará Ľubovňa.
Ing. Rybovičová - vypracovala pozitívne stanovisko k čerpaniu úveru pre obec Hniezdne, je to krátkodobý
úver, obec je solventná.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
1. zapojenie do aktivít projektu „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný
európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – I. etapa – výstavba cyklookruhu
spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou
o poskytnutí NFP č. PLSK.01.01.00-1220015/16-00 zo dňa 15.02.2017a prílohou č. 4 ku tejto
zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a v súlade s Partnerskou zmluvou na realizáciu projektu č.
PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky
priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – I. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho
kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016.
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 7,41%
výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 „Príloha k výpočtu
spolufinancovania“, realizovaná na katastrálnom území obce.
2.1 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, ktoré bude zložené
zo zabezpečenia sumy z vlastných finančných prostriedkov vo výške 9 971,42 €.
2.2 zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu predpokladanej alikvotnej čiastky
výdavkov projektu vo výške 113 966,78 € formou preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom
bude Ľubovnianske regionálne združenie miesta a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 37793225.Konečná výška bude identifikovaná po ukončení verejného
obstarávania aktivít Projektu, a súhlasí s akceptáciou požiadaviek banky na spolu ručenie za
alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará
Ľubovňa, sídlo : Obchodná1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO : 37793225.
2.3 zabezpečenie 7,41 % splátky úrokov z preklenovacieho
Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí stará Ľubovňa.

úveru,

príjemcu

úveru
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Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča uzatvoriť pre tento účel zmluvu s ĽRZ Stará Ľubovňa.
Hlasovanie:

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

Starosta podal prítomným informácie o projekte „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2
etapa. Do tohto projektu ideme s Mestom Stará Ľubovňa a Regiónom Tatry, ide tu o asfaltový chodník
v dĺžke okolo 2 km, ktorý bude prechádzať cez územie obce Hniezdne. Mesto Stará Ľubovňa zoberie úver,
urobí prepočty na vzniknuté neoprávnené náklady. Pre obec by to bolo spolu so spolufinancovaním cca
(11000 €) z vlastných zdrojov - z rozpočtu obce. VUC prisľúbila, že tým ktorí sa zapoja do realizácie tejto
cyklotrasy 2,5% PSK zrefunduje, ale zatiaľ presnú metodiku financovania z PSK nevieme.
p. Šimkovič – ako to bude s mostom ?
starosta – existujúci most nie je v pláne cyklotrasy na rekonštrukciu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informácie o projekte „Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa.
K bodu č. 6 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hniezdne
Starosta – týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia Obce, týka sa to schválenia
prenájmu hrobového miesta na obecnom cintoríne na dobu (5) rokov a predĺženia o nájmu obecných bytov
podľa typu bytu na (1) alebo (3) roky starostom obce. Pridelenie nového bytu ostáva naďalej v kompetencii
OZ.
p. Krajgerová – prenájom hrobového miesta sa nedá uzatvoriť na viac rokov, alebo až na tleciu dobu ?
p. Compeľ – nie, potom by nastali problémy pri dofinancovaní, napr. pri zmene ceny
Hlasovanie za schválenie Dodatku č.2 Zásad hospodárenia:
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Dodatok č.2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Hniezdne.
K bodu č.7 - Rôzne
a) Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2017 vo
výške 39,-€ na žiaka
Hlasovanie: za: 8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek, Kuzár, Šimkovič
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie finančných
prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2017 vo výške 39,- € na žiaka.
b) Žiadosť o pridelenie bytu - Štefan Simoník, bytom Hniezdne č. 235
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča túto žiadosť zaradiť do zoznamu žiadateľov
c) Žiadosť Petra Marchevku, Hniezdne č. 296 – o poskytnutie dotácie na rozvoj mladého športovca do
výšky 750 ,-€
p. Hrebík – treba to podporiť, on je v cyklistike dobrý
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p. Compľová – financie nemôžeme len tak rozdávať, koľko žiadosti potom príde ?
p. Hrebík – 750,- € je veľa
p. Rybovičová – na porovnanie v Kamienke žiadal občan príspevok na psie záprahy a prebojoval sa až na
svetové preteky – reprezentácia obce
p. Kuzár – navrhuje poskytnúť príspevok vo výške 50 %, zahrnúť do zmluvy, že v prípade , ak by poškodil
meno obce a poslancov musí príspevok vrátiť ( stali sa už prípady, že sme schválili príspevok a potom
nám dotyčná osoba poškodila meno na soc. sieťach )
p. Petriľáková – navrhuje zaokrúhliť príspevok na sumu 400 ,-€
p.Kuzár – dáva návrh poskytnúť dotáciu vo výške 350 ,-€
p. Šimkovič - navrhuje, aby v zmluve bola uvedená povinnosť športovca podať informácie o dosiahnutých
športových výsledkoch a účastiach na podujatiach, súťažiach
starosta – dotáciu navrhuje poskytnúť z reprezentačného fondu
poslanci hlasovali za poskytnutie príspevku vo výške 350,- €
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje finančný príspevok Petrovi Marchevkovi na rozvoj
mladého športovca vo výške 350,- € z reprezentačného fondu.
d) Žiadosť Michala Demčáka, Hniezdne č. 294 o odkúpenie časti pozemku parc. č. 121/1, o rozmere 70
m2, ktorý by využil na výstavbu dvoch garáží
starosta – odpredajom pozemku sme sa už v minulom období venovali, susedia žiadali prístupovú cestu,
spoločenstvo sa nevedelo dohodnúť, preto k odpredaju nedošlo
p. Šimkovič – najprv nech záujme stanovisko k odpredaju spoločenstvo bytov, potom jednotlivec
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku p.
Michalovi Demčákovi
e) Požiadavka katastrálneho úradu o doplnenie štylizácie znenia uznesenia k odpredaju parcely pre Agro
Hniezdne
starosta – v predošlom uznesení bola nedostačujúca štylizácia uznesenia k odpredaju parcely
p. Petriľáková – akú výmeru obec predáva ?
starosta – jeden pozemok na hospodárskom dvore, je to od plota po plot, ktorý je zadefinovaný v
geometrickom pláne, výmera 1118 m2, cena 15 ,- €/m2
p. Petriľáková – kedy bude zverejnená zmluva ?
starosta – zmluva už je zverejnená
p. Pardus – treba len upraviť znenie podľa požiadaviek katastrálneho úradu
starosta dal hlasovať za schválenie nového znenia podľa požiadaviek katastrálneho úradu pre odpredaj
pozemkov pre Agro Hniezdne
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov parc. č. KN-E 738 o výmere 756 m2, parc.
č. KN-E 754 o výmere 2 136 m2, parc. č. KN-E 755 o výmere 3 330 m2, parc. č. KN-E 781/1 o výmere
1 318 m2, každý za cenu 15 Eur za 1 m2, bez úhrady nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku
a vyhotovenie geometrického plánu, spoločnosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., IČO: 36462179, Hniezdne č.
180, podľa zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Hniezdne schváleného uznesením Obecného
zastupiteľstva v Hniezdnom č. 189 zo dňa 6.10.2016 a podľa geometrického plánu č. 97/2016 z dôvodu, že
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uvedené pozemky sú čiastočne zastavané stavbami vo vlastníctve spoločnosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.,
IČO: 36462179, Hniezdne č. 180.
Hlasovanie za zrušenie Uznesenia č. 205
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom ruší Uznesenie č.205 z dôvodu zmeny štylizácie znenia uznesenia.
f) Požiadavka katastrálneho úradu o doplnenie štylizácie uznesenia k odpredaju parcely pre Máriu
Pardusovú – SHR, Hniezdne č.400
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti pozemku parc. č. KN-C 2906/1 odčleneného
geometrickým plánom č. 96/2016 o výmere 321 m2 za cenu 4,63 Eur za 1 m2, s úhradou nákladov na
vyhotovenie znaleckého posudku a vyhotovenie geometrického plánu, Márii Pardusovej, Hniezdne č. 400,
podľa zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Hniezdne schváleného uznesením Obecného
zastupiteľstva v Hniezdnom č. 190 zo dňa 6.10.2016 z dôvodu, že odčlenená časť pozemku susedí
s parcelou č. KN-C 844/2, ktorá je vo vlastníctve Márie Pardusovej, Hniezdne č. 400.
Hlasovanie za zrušenie Uznesenia č. 204
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom ruší Uznesenie č.204 z dôvodu zmeny štylizácie znenia uznesenia.
g) Žiadosť Valérii Bednářovej, Hniezdne č. 296 – o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome č. 296
starosta – žiadateľka má všetko vyrovnané, plní si svoje nájomné povinnosti
starosta dal hlasovať za predĺženie nájmu bytu
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje predĺženie nájmu bytu p. Valérii Bednářovej, bytom
Hniezdne č. 296 v zmysle schváleného zámeru.
h) Žiadosť Beáty Majostekovej, Hniezdne č. 296 - o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome č. 296
starosta – žiadateľka má všetko vyrovnané, plní si svoje nájomné povinnosti
starosta dal hlasovať za predĺženie nájmu bytu
Hlasovanie:

za: 8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek, Kuzár, Šimkovič
proti: 0
zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje predĺženie nájmu bytu p. Beáte Majostekovej, bytom
Hniezdne č. 296 v zmysle schváleného zámeru.
K bodu 8 – Diskusia
p. Pardus – v okolí domu Jána Pardusa, v rómskej ulici je veľký neporiadok, plánuje sa s tým niečo urobiť?
starosta – tam na tom svahu je riadne smetisko, nevieme, čo s tým urobíme, ak by nám chodili aspoň
dvaja-traja rómski občania na aktivačné práce, tak by sa dalo tam niečo urobiť, ale z počtu cca 28 nám
chodia štyria občania a jedna občianka zo Starej Ľubovne, ktorá tu býva, tá podpísala dohodu a vzápätí
doniesla papier - práceneschopnosť, skoro všetci to tak robia, keď majú nastúpiť na obecné služby, tak
radšej donesú od lekára doklady, že sú práceneschopní (PN)
p. Hrebík – dobre by bolo upozorniť lekárov, aby nevystavovali PN pre nepracujúcich
starosta – to sa asi nedá, museli by sme osloviť rôznych lekárov a nemôžeme im to zakázať
p. Compľová – veľký neporiadok je aj pri ČOV, aj pri pánovi Horákovi
starosta – vieme o tom, to sú záchytné kompostoviská a ľudia tam nahádžu hocičo
p. Hrebík – tak treba zachytiť vinníka, dať namontovať fotopasce
starosta – z rómskej ulice skoro nikto nezaplatil za odpad, oni naplnia rôzne vrecia odpadom a firma
EKOS im to odvezie, ináč by sme to mali hocikde v obci aj pri rieke Poprad
p. Kuzár – na našom pozemku sa často nachádzajú kosti, alebo iné časti z odstrelenej lesnej zveri. Neviem,
či to majú na svedomí pytliaci alebo poľovníci, treba ich na to upozorniť, aby dbali na väčší poriadok
starosta – upozorníme PZ aby dbali na udržiavanie čistoty na priestoroch po spracovaní odstrelenej zveri
p. Compľová – počula som, že bol vyhlásený projekt na telocvične
starosta – teraz o novej výzve som nepočul
p. Compľová - ako to vyzerá s parkom v obci, plánuje sa tam niečo urobiť ?
starosta - po schválení žiadosti pamiatkovým úradom chceme zrezať staré tuje, potom počítame s novou
výsadbou, tiež by sme chceli odstrániť starý múrik a vybudovať nový plôtik k ceste ako prekážku kvôli
bezpečnosti
p. Hrebík – neviete, či majiteľ budovy pri parku neplánuje s ňou niečo urobiť ?
starosta – asi nič neplánuje, on ju využíva na sklad materiálu
p. Compľová – vieme, že pán Drabinský už zbúral starý dom, s pani Fidermákovou si nerozprával, že čo
plánuje robiť s jej starou budovou ?
starosta – rozprával som s pánom Drabinským, on je ochotný nám predať pozemok, aby sme mohli urobiť
chodník k nemu a p. Harčovi. Pani Fidermáková nám vravela, že ona tento stav budovy nerieši, máme túto
záležitosť doriešiť s jej deťmi
starosta – v tejto časti pod kanálom je vodovod, obec musí rokovať aj s PVPS
p. Petriľáková – stále sú zaparkované autá pred nákupným strediskom, riešili ste parkovisko s pánom
Alexym ?
starosta – ja som pánovi Alexymu vravel, aby tam neparkoval autá, on mi povedal, že to nie sú jeho autá
Petriľáková – ak on hovorí, že tam neparkuje, tak kto potom ?
p. Petriľáková – zlé ovzdušie v obci, veľmi mi vadí ten smrad a to, čo sa vylieva po pozemkoch z BGV, dá
sa s tým niečo robiť ?
p. Hrebík – odkedy je tu BGV, sú čierne strechy domov, aj na stromoch to vidieť, vytvárajú sa rôzne
plesne
p. Kuzár – celá lúka je čierna od plesní
starosta – neviem, čo s tým môžeme urobiť
p. Petriľáková – stavba pivovaru bude napojená na obecnú kanalizáciu ?
starosta – nie, myslím, že nebude
p. Šimkovič – bude napojená na žumpu, ktorá je v strede poľnohospodárskeho družstva
Ďalšie otázky či podnety zo strany poslancov neboli vznesené, preto starosta obce ukončil diskusiu.
K bodu 9 – Zhrnutie prijatých uznesení
Starosta obce požiadal poslankyňu Krajgerovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu o
prijatých uzneseniach. Poslankyňa Krajgerová prečítala uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na
tomto zasadnutí.
9

K bodu č. 10 – Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a upozornil na skutočnosť, že takúto dusnú atmosféru
a napätie v obci spôsobil pán farár Peter Olekšák svojou činnosťou, svojím správaním a jeho „jemu
vlastnou komunikáciou“ s občanmi, zamestnancami obce a starostom obce a o 19,25 hod. ukončil
zasadnutie OZ .

Zapísala :

Terézia Kindjová

Overovatelia : Jaroslav Hrebík
Václav Vyrostek

( podpísané )
( podpísané )
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 9.marca 2017
v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 9. marca 2017 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č.1
UZNESENIE č. 211
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 212
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Compľová, Pardus, Krajgerová.

K bodu č. 2
UZNESENIE č. 213
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu č.3
UZNESENIE č. 214
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
súhlasí
1. s použitím pozemkov na uloženie plynovej prípojky pretlakom
2. s použitím pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky
3. s použitím pozemku na vykonanie archeologického výskumu na mieste vodovodnej prípojky

K bodu č. 4
UZNESENIE č. 215
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
1. správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
2. správu o kontrole dotácií a návratných finančných výpomocí za r. 2015 na Obecnom úrade
v Hniezdnom
K bodu č. 5
UZNESENIE č. 216
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
1. zapojenie do aktivít projektu „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný
európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – I. etapa – výstavba cyklookruhu
spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou
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o poskytnutí NFP č. PLSK.01.01.00-1220015/16-00 zo dňa 15.02.2017a prílohou č. 4 ku tejto
zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a v súlade s Partnerskou zmluvou na realizáciu projektu č.
PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky
priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – I. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho
kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016.
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu vo výške 7,41%
výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 „Príloha k výpočtu
spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce.
2.1 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, ktoré bude zložené zo
zabezpečenia sumy z vlastných finančných prostriedkov vo výške 9 971,42 €.
2.2 zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu predpokladanej alikvotnej čiastky
výdavkov projektu vo výške 113 966,78 € formou preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom
bude Ľubovnianske regionálne združenie miesta a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO : 37793225.Konečná výška bude identifikovaná po ukončení verejného
obstarávania aktivít Projektu, a súhlasí s akceptáciou požiadaviek banky na spolu ručenie za
alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará
Ľubovňa, sídlo: Obchodná1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO : 37793225.
2.3 zabezpečenie 7,41 % splátky úrokov z preklenovacieho úveru, príjemcu úveru Ľubovnianskeho
regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle platnej legislatívy s Ľubovnianskym regionálnym združením
miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo : Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO : 37793225.
K bodu č. 6
UZNESENIE č. 217
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hniezdne
K bodu č. 7
UZNESENIE č. 218
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2017 v sume
39 € na žiaka
UZNESENIE č. 219
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
zaradiť žiadosť o pridelenie bytu p. Štefana Simoníka, Hniezdne č. 235 do zoznamu žiadateľov
UZNESENIE č. 220
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
finančný príspevok Petrovi Marchevkovi, Hniezdne č. 296 na rozvoj mladého športovca vo výške 350 €
z reprezentačného fondu
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UZNESENIE č. 221
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odkladá
prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku p. Michala Demčáka Hniezdne č. 294

UZNESENIE č. 222
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemkov parc. č. KN-E 738 o výmere 756 m2, parc. č. KN-E 754 o výmere 2 136 m2, parc. č. KN-E 755
o výmere 3 330 m2, parc. č. KN-E 781/1 o výmere 1 318 m2, každý za cenu 15 Eur za 1 m2, bez úhrady
nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a vyhotovenie geometrického plánu, spoločnosti AGROHNIEZDNE, s.r.o., IČO: 36462179, Hniezdne č. 180, podľa zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce
Hniezdne schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom č. 189 zo dňa 6.10.2016 a podľa
geometrického plánu č. 97/2016 z dôvodu, že uvedené pozemky sú čiastočne zastavané stavbami vo
vlastníctve spoločnosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., IČO: 36462179, Hniezdne č. 180.
UZNESENIE č. 223
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
ruší
uznesenie č.205 – z dôvodu zmeny štylizácie znenia uznesenia
UZNESENIE č. 224
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
časti pozemku parc. č. KN-C 2906/1 odčleneného geometrickým plánom č. 96/2016 o výmere 321 m2 za
cenu 4,63 Eur za 1 m2, s úhradou nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a vyhotovenie
geometrického plánu, Márii Pardusovej, Hniezdne č. 400, podľa zámeru predaja nehnuteľného majetku
Obce Hniezdne schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom č. 190 zo dňa 6.10.2016
z dôvodu, že odčlenená časť pozemku susedí s parcelou č. KN-C 844/2, ktorá je vo vlastníctve Márie
Pardusovej, Hniezdne č. 400.
UZNESENIE č. 225
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
ruší
uznesenie č. 204 - z dôvodu zmeny štylizácie znenia uznesenia
UZNESENIE č. 226
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
predĺženie nájmu bytu p. Valérii Bednářovej, bytom Hniezdne č. 296 v zmysle schváleného zámeru
UZNESENIE č. 227
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
predĺženie nájmu bytu p. Beáte Majostekovej, bytom Hniezdne č. 296 v zmysle schváleného zámeru
K bodu č.5
UZNESENIE č. 228
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
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berie na vedomie
informácie o Projekte Historicko-kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa

Ing. Viktor Selep,
starosta obce
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