Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného
dňa 05.10.2017
Prítomní:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

5 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Vladimír Tomko, Ing. Pavol Šimkovič, Marián Pardus, Václav Vyrostek
Ján Compeľ, Anna Krompaščíková,Tibor Beck – zamestnanci obce
Agnesa Matfiaková, Agnesa Lopatovská, Dušan Lopatovský, Dominik
Matfiak, Mária Kohutová, Mária Sitárová, Ján Petriľák

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
4. Nájomná zmluva – Slovenská správa ciest
5. Zmluva o združení finančných prostriedkov na spolufinancovanie cyklotrasy
6. Návrh na úpravu rozpočtu obce
7. Správy audítora
8. Rôzne – žiadosti občanov, informácie starostu
9. Diskusia
10. Zhrnutie prijatých uznesení
11. 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 5 a OZ je uznášaniaschopné. Predniesol
návrh programu a dal možnosť poslancom vyjadriť sa k nemu.
Návrhy poslancov : p. Petriľáková navrhla doplniť program o bod č.2 – vystúpenie občanov so
sťažnosťou na firmu BGV.
Starosta dal hlasovať za návrh p. Petriľákovej o doplnenie programu o bod č. 2 – vystúpenie občanov
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenou takto :
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Schválený program rokovania :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Vystúpenie občanov –sťažnosť na firmu BGV
3. Kontrola uznesení OZ
4. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
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5. Nájomná zmluva – Slovenská správa ciest
6. Zmluva o združení finančných prostriedkov na spolufinancovanie cyklotrasy
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce
8. Správy audítora
9. Rôzne – žiadosti občanov, informácie starostu
10. Diskusia
11. Zhrnutie prijatých uznesení
12. Záver
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Compľovú, Hrebíka a Kuzára za overovateľov
zápisnice určil poslancov Petriľákovú a Krajgerovú, za zapisovateľa určil Teréziu Kindjovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Compľová,
Hrebík a Kuzár.
K bodu č. 2 – Vystúpenie občanov
Občan Dušan Lopatovský vystúpil so sťažnosťou občanov obce Hniezdne na firmu BGV. Táto
sťažnosť bola v mesiaci august doručená aj obecnému úradu. Občania obce Hniezdne, bývajúci na
ulici v bezprostrednej blízkosti firmy na výrobu liehu podávajú sťažnosť na neustály hluk, vibrácie,
znečistené ovzdušie a zápach, ktorý sa dlhodobo šíria z výrobného závodu. Toho času je hluk a zápach
neznesiteľný. Odkedy bol postavený závod stále sa jeho výrobné kapacity zväčšujú a rozširujú , majú
občania bývajúci na tejto ulici problémy so spánkom. Okrem toho sú značne znečistené strechy
a fasády domov. Žijú tu aj malé deti, starší aj chorí ľudia , ktorí potrebujú pokoj a ktorých tieto
nepriaznivé podmienky veľmi obťažujú a narúšajú kvalitu ich života. Hluk a vibrácie spôsobujú
čerpadlá, chladiaca veža a najmä kotolňa. V blízkosti sa sústredilo aj tankovanie nafty a liehu do
kamiónov. Týmto občania žiadajú o prijatie opatrení (napr. postavenie protihlukovej steny). Pri
osobných stretnutiach s majiteľom závodu im boli dané prísľuby, ale nič výrazné sa nezmenilo.
K sťažnosti prikladajú CD nosič s meraniami hluku, ktoré počas posledného roka monitoroval pán
Dušan Lopatovský. Asi po mesiaci po doručení sťažnosti na obecný úrad dostali vyjadrenie od pána
starostu, že sťažnosť bola odstúpená na životné prostredie a hygienu. Pod sťažnosť sa podpísalo
sedemdesiat občanov, je to dlhodobý problém. Chceme sa spýtať pána starostu ako prebieha šetrenie
sťažnosti . Firma BGV je silná finančná skupina, ktorá môže pomôcť aj nám, ak sa tento problém
nebude riešiť, tak nám potom zostanú len hrdzavé strechy. Žiadame, aby sa tento problém vyriešil.
starosta – sťažnosť sme 21.8.2017 odstúpili RÚVZ - regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
v Starej Ľubovni a Okresnému úradu v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie –
ochrana ovzdušia, ktorí sú kompetentnými orgánmi v tejto oblasti. RÚVZ rieši sťažnosť hluku a odbor
ŽP kvalitu ovzdušia. Odstúpenie sťažnosti bolo oznámené p. Dušanovi Lopatovskému. Bol som na
RUVZ a tam mi povedali, že hluk bude merať firma, ktorá má na to pridelený certifikát a po
vyhodnotení výsledkov z merania zvolajú stretnutie s občanmi a zástupcami RÚVZ.
p. Hrebík – tento problém sa týka celej obce, treba zakázať vylievanie výpalkov v obci prijatím VZN
p. Petriľáková – pán starosta, váš názor na tento problém, bývate blízko firmy BGV, veď , každý kto
má nos cíti ten smrad . Prečo to máme my znášať na vlastné náklady, váš názor pán starosta?
Myslím si, že firma BGV už dopredu vie, že kedy prídu merať hluk, vtedy povypínajú tie hlučné
zariadenia a potom výsledok merania je v norme
p. Lopatovský – navrhujem, aby to meranie bolo dlhodobé, vtedy bude objektívne, lebo ak firma BGV
sa dozvie, že majú prísť urobiť merania, tak v tom čase okamžite znížia hluk
p. Petriľák - ak by boli hodnoty merania prekročené, obec by mala páky a to vtedy, ak by na to bolo
prijaté VZN
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starosta – po vyhodnotení výsledkov hluku pripravíme stretnutie so zástupcami firmy, obce
a sťažovateľom
p. Petriľáková – a čo na to hovoria zástupcovia firmy BGV?
starosta – podľa vyjadrenia zástupcu firmy BGV majú dva typy kotlov nové a staré a v čase keď im
nové kotly nefungovali, tak zapli staré kotly a pri nich bola hlučnosť vysoká
p. Petriľáková – videla som merania p. Lopatovského, sledoval to trištvrte roka, tak dlho nemôže trvať
oprava kotlov, to je alibizmus
p. Lopatovský – už niekoľko krát som bol za majiteľmi, aj za vami pán starosta, tento problém je
dlhodobý, tie vibrácie sú nenormálne
starosta – aké máme možnosti? – v priebehu dvoch - troch týždňov oslovíme RÚVZ v Starej Ľubovni,
aby začala tento problém riešiť
p. Sitárová – už pätnásť rokov je liehovar, koľko krát ste sa zaoberali týmto problémom ?
p. Petriľáková – rozprávali sme o tom, že navrhneme stretnutie s majiteľmi, občanmi, obcou,
hygienou, a životným prostredím
p. Petriľák – kto dal vyjadrenie k stavbe?
starosta – k stavbe obec, hygiena a životné prostredie dali vyjadrenie k prevádzke
p. Petriľák – režim podzemných vôd klesá, mám vyschnutú studňu a taktiež je preťažená elektrická
sieť
starosta – majú navŕtané studne
p. Hrebík – preťaženie elektrickej siete nemá s firmou nič spoločné, firma ma vlastné samostatné
zariadenia
p. Lopatovský – vo firme sa navŕtavali studne
starosta - kompetencie k podzemným vodám má asi SHMÚ SR
p. Lopatovský – v časti našej ulice je nedostatočné verejné osvetlenie, je tma, plánuje sa stým niečo
robiť?
starosta – VSE – distribučná spoločnosť má osadzovať nové elektrické stĺpy a káble vo vašej časti
obce. Obec má v projektovej dokumentácií pri verejnom osvetlení naprojektované nové svietidlá,
ktoré plánujeme osadiť v tejto časti ulice až pred rodinný dom p. Kubašovskej
p. Petriľák – aký bude záver?
starosta – zvoláme stretnutie zástupcov firmy, občanov, zástupcov obce a štátnych orgánov, aby sa
riešil problém, ktorý nastolili občania - hluk a znečistenie životného prostredia firmou BGV v termíne
do konca októbra.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu, aby inicioval stretnutie zástupcov firmy BGV, občanov,
zástupcov obce a štátnych orgánov k vyriešeniu problému, ktorý nastolili občania - hluk a znečistenie
životného prostredia firmou BGV Hniezdne v termíne do konca októbra.
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 – Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
Ing. Rybovičová prečítala správy z kontrolnej činnosti
Správa o kontrole pracovnoprávnych vzťahov v ZŠ s MŠ Hniezdne
Správa o kontrole plnenia finančného rozpočtu Obce Hniezdne k 30.6.2017
p. Krajgerová – uskutočnil sa predaj pozemkov - sú zaplatené ?
starosta – áno, už boli podané návrhy na zápis do katastra
Správa o kontrole sťažností a petícií v roku 2017 na Obecnom úrade v Hniezdnom
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p. Krajgerová – rodinný dom s. č. 105 je v zlom technickom stave, opadáva omietka, nedá sa s tým
niečo robiť?
Starosta – firma, ktorá vlastní tento rodinný dom nepreberá poštu, je na neznámom mieste, nevieme sa
s nikým skontaktovať, z našej strany sme aj urobili opatrenia na zamedzenie prístupu k budove
ochrannou páskou, ale tá po čase bola znehodnotená
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie :
1. správu o kontrole pracovnoprávnych vzťahov v ZŠ s MŠ Hniezdne
2. správu o kontrole plnenia finančného rozpočtu Obce Hniezdne k 30.6.2017
3. správu o kontrole sťažností a petícií v roku 2017 na obecnom úrade v Hniezdnom
K bodu č. 5. Nájomná zmluva – Slovenská správa ciest
Starosta oboznámil prítomných s návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenskou správou
ciest. Táto zmluva sa uzaviera za účelom opravy mosta (pri p. Pivovarovi), ktorej je nájomca
investorom a budúcim stavebníkom. Zmluva sa uzaviera na dobu 7 mesiacov počas výstavby mosta,
cena je určená dohodou 1 € za 1196 m2. Starosta dal hlasovať za schválenie nájomnej zmluvy.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Obcou Hniezdne
a Slovenskou správou ciest na prenajaté pozemky počas opravy mosta na ceste I/77.
K bodu č. 6. Zmluva o združení finančných prostriedkov na spolufinancovanie cyklotrasy
Starosta oboznámil prítomných s predmetom tejto zmluvy, ktorou je dohoda účastníkov združenia
o združení finančných prostriedkov za účelom realizácie stavby Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Hniezdne
v rámci projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier 2. etapa. Spolufinancovanie Obce
Hniezdne predstavuje 1,44 % z cenovej ponuky 411 312,09 Eur, čo činí sumu 5 922,89 Eur. Poslanci
žiadajú o doplnenie a úpravu tejto zmluvy.
p. Krajgerová – v čl.3 v bode 1.1. – vyňať slová „minimálne v predpokladanej“,
v čl.3 v bode 1.2. doplniť o „ zo zmluvnej ceny 411 312,09 Eur v sume
5 922,89 Eur“
p. Petriľáková - v čl. 5 bod č.2 - doplniť stavba na 5 rokov do vlastníctva Mesta, počas 5 rokov
užívania údržba tejto stavby a spätný prevod po 5 rokoch na Obec Hniezdne
v čl.5 v bode č.3 doplniť – po uplynutí 5 rokov Mesto Stará Ľubovňa prevedie
vlastnícke práva v k. ú. Hniezdne Obci späť. Starosta dal hlasovať o schválení Zmluvy o združení
uzatvorenej medzi Mestom Stará Ľubovňa a Obcou Hniezdne na spolufinancovanie cyklotrasy Stará
Ľubovňa - Hniezdne s navrhovanými zmenami.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Zmluvu o združení uzatvorenú medzi Mestom Stará
Ľubovňa a Obcou Hniezdne na spolufinancovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne
s navrhovanými zmenami.
K bodu č.7. Návrh na úpravu rozpočtu obce
Hlavná ekonómka obce A. Krompaščíková predniesla návrh na úpravu rozpočtu v kapitálových
výdavkoch podľa Zmluvy o združení vo výške 5 923 Eur. Čerpanie bude realizované z príjmov
predaja pozemkov. Starosta dal hlasovať o navýšení kapitálových výdavkov o sumu 5 923 Eur.
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Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje navýšenie kapitálových výdavkov o sumu 5 923 Eur
na spolufinancovanie projektu cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne.
K bodu č. 8. Správy audítora
Starosta oboznámil prítomných so spracovaním auditu v našej obci za rok 2016 , ktorý vykonala
audítorka Ing. Richterová. Starosta predniesol Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke a Konsolidovanej výročnej správe Obce Hniezdne za rok 2016 a Správu nezávislého
audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Hniezdne za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke a Konsolidovanej výročnej správe Obce Hniezdne za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie Správu nezávislého audítora k individuálnej
účtovnej závierke Obce Hniezdne za rok 2016
K bodu č.9. Rôzne – žiadosti občanov, informácie starostu
Na Obecný úrad v Hniezdnom boli doručené žiadosti :
1. Tibor Raab a manželka Ľudmila, rod. Zajacová, Hniezdne č. 157 - žiadosť
o odkúpenie časti pozemku na parcele KN č. 392/1 o výmere 1 m2, z dôvodu zastavania domu č.
159, ktorého je vlastníkom.
p.Compľová – navrhuje odpredať časť pozemku o výmere 1m2
starosta - dal hlasovať za odpredaj pozemku o výmere 1 m2 na parcele KN č. 392/1 Tiborovi Raabovi
v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa par. 9a ods. 8 písm. b)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje odpredaj pozemku o výmere 1 m2 na parcele KN č.
392/1 Tiborovi Raabovi a manželke Ľudmile, rod. Zajacovej, Hniezdne č. 157 v súlade so zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí podľa par. 9a ods. 8 písm. b)
p. Compľová – navrhuje cenu 5 Eur za 1m2
Starosta - dal hlasovať za cenu pozemku 5 Eur za 1m2 p. Tiborovi Raabovi
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu predávaného pozemku p. Tiborovi Raabovi a manželke
Ľudmile, rod. Zajacovej, Hniezdne č. 157 vo výške 5 eur za 1 m2.
2. Mária Raabová, Hniezdne č. 74 – Návrh na odpredaj rodinného domu č. 74 Obci
Hniezdne s možnosťou realizácie prístupovej cesty a parkoviska na obecný cintorín.
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča vyzvať p. Máriu Raabovú na doplnenie žiadosti, ktorú
predložila. Žiada doložiť cenovú ponuku domu, pozemkov, parciel a spresniť, čo je predmetom
predaja.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

3.AGRO – HNIEZDNE – Žiadosť o zámenu pozemkov
Po vzájomnej komunikácií o vybudovaní cyklotrasy Obec Hniezdne prejavila záujem o pozemok č.
KN-C 2423 o výmere 3158 m2 TTP, ktorého vlastníkom je AGRO-HNIEZDNE. Vlastník AGROHNIEZDNE navrhuje tieto pozemky vymeniť za pozemky obce a to p. č. KN-E 5888/1 o výmere
1236 m2 orná pôda, p. č. KN-E 5888/2 o výmere 968 m2 orná pôda, p. č. KN-E 5888/3 o výmere 87
m2 orná pôda v extraviláne obce Hniezdne. Uvedené pozemky, ktorých vlastníkom je obec tvoria
celkovú výmeru 3158 m2 vzniknutý rozdiel vo výmere medzi pozemkami tvorí 867 m2. Navrhuje
vzniknutý rozdiel o výmere 867 m2 nechať v prospech obce bez nároku na finančné vyrovnanie.
p. Hrebík – sú to pozemky smerom na Kamienku, bývalé letisko ?
starosta – áno, pod letiskom, pozemok AGRO-HNIEZDNE s.r.o. je pod pripravovanou cyklotrasou
príp. účelovou komunikáciou
p. Petriľáková – je to neadekvátna zámena podľa druhu pôdy (TTP a orná pôda)
p. Kuzár – odporúča odložiť žiadosť a venovať sa jej až po vypracovaní znaleckých posudkov
starosta - dal hlasovať za návrh p. Kuzára
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča prerokovať žiadosť AGRO-HNIEZDNE o výmene
pozemkov po vypracovaní znaleckých posudkov
4. Štefan Štefánik, Hniezdne č. 251 – Požiadavka o doriešenie vysporiadania verejného
užívania môjho pozemku č. 2717/1.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou , je to časť pozemku na ktorom je vystavená splašková
žumpa pre ZŠ. p. Štefánik navrhuje za daný pozemok náhradu z obecného pozemku v susedstve
svojich pozemkov príslušnej bonity.
Starosta po diskusii dal hlasovať za požiadavku p. Štefánika týkajúcu sa pozemku KNE 2717/1
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa :

0
5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje požiadavku Štefana Štefánika, Hniezdne č. 251 týkajúcu sa
pozemku KNE 2717/1 pod
č. j. 1569/2017
5. Štefan Štefánik, Hniezdne č. 251 – Žiadosť o odkúpenie pozemku v hone Metlerik č.
parcely 3089. Táto parcela je v susedstve jeho pozemku a plánuje ju využívať na poľnohospodárske
účely.
starosta – obec nie je vlastníkom uvedenej parcely, a preto nemôže rozhodovať o vlastníctve iných
osôb.
starosta - po diskusii dal hlasovať za žiadosť o predaj parcely č. 3089 pre p. Š. Štefánika
Hlasovanie:

za:
proti :

0
5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
6

zdržal sa :

0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje žiadosť o predaj parcely č. 3089, lebo táto parcela
nie je majetkom Obce Hniezdne.
6. Ing. Rastislav Štefánik , Hniezdne č. 251 - Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku
7. Vladimír Štefánik, Hniezdne č. 251 – Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku
8. Peter Baláž a Barbora Balážová, Za vodou 13, Stará Ľubovňa – Žiadosť o odkúpenie
stavebného pozemku
p. Kuzár - odporúča dať odpoveď záujemcom o stavebné pozemky, že pozemky vo vlastníctve obce
ešte nie sú v stave určenom na predaj
Starosta dal hlasovať za návrh p. Kuzára
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková,
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča dať odpoveď záujemcom o stavebné pozemky, že
pozemky vo vlastníctve obce ešte nie sú v stave určenom na predaj
9. informácie pána starostu - starosta informoval poslancov o stavebných prácach, ktoré sa už
začali alebo sa plánujú vykonávať v obci.
- úprava hrádze okolo rieky Poprad od mosta cez rieku Poprad po rodinný dom p. Pavla Kubisa
- vybudovanie kanalizácie v časti obce od rodinného domu p. Pavla Drabinského až po rodinný
dom p. Gašpara Pardusa, obec uhradí náklady spojené s výstavbou kanalizácie
p. Petriľáková – koľko bude stáť vybudovanie kanalizácie?
starosta – 17 000 Eur (trasa Drabinský, Harča, Pardus Compľová, Hovanová )
- obec opravuje park – bolo zvolané jednanie ohľadom výrubu tují v parku, ochranári chcú
nechať od cesty sedem kusov tují, žiadajú vysadiť iné dreviny
- má byť zhotovený nový asfaltový koberec na ceste I/77 od železničného mosta (Miľavy až
do Starej Ľubovne)
K bodu č. 10 - Diskusia
p. Petriľáková – kanál medzi Sitárom a Marchevkom nie je udržiavaný, udržiaval sa niekedy?
starosta – rigol od p. Zimu po p. Marchevku je v súkromnom vlastníctve asi aj chodník a pokračuje až
k železnici. Rigol a povrch okolo p. Marchevku čistíme každý rok, kosíme kanál až po železnicu.
p. Petriľáková – obecné zastupiteľstvo má byť zvolané minimálne raz za tri mesiace, chcem, aby bola
táto doba dodržaná
hlavná kontrolórka – rozprávali sme o tom s pánom starostom, do budúcna to budeme dodržiavať
p. Petriľáková – je možné zasielať prílohy k pozvánke na OZ ?
starosta – áno môžeme zasielať stručný komentár
p. Petriľáková – žiada raz mesačne zasielať informácie poslancom o tom, čo sa v obcí robí
starosta – dobre, môžeme dať informácie na zastupiteľstve
p. Petriľáková – čo sa plánuje v obci urobiť v najbližších mesiacoch ?
p. Hrebík - plánuje sa kanalizácia v zadnej časti obce okolo MKS a OHZ ?
starosta – máme projekt, aj niektoré stanoviská, chceme, aby sa obidve budovy KD a OHZ napojili,
v októbri chceme požiadať Envirofond o dotáciu na kanalizáciu
p. Hrebík – počíta sa s rozšírením kapacity ČOV ?
starosta – teraz ide ČOV na sto percent, musíme vyčleniť a územne umiestniť ďalšiu sekciu a dať
vypracovať projektovú dokumentáciu
p. Kuzár – nebolo by lepšie vybudovať novú ČOV pre novú IBV, základnú školu a novú štvrť?
starosta – môžeme požiadať o spracovanie nového zámeru
p. Petriľáková – v okolí Kamienskeho potoka sú nad mostom vo väčšom množstve vŕby, nemôže
vzniknúť z toho problém?
7

starosta – starostlivosť a údržbu okolo potoka zabezpečuje SVP š.p. Košice
Ďalšie otázky či podnety zo strany poslancov neboli vznesené, preto starosta obce ukončil diskusiu.
K bodu č. 11 – Zhrnutie prijatých uznesení
Starosta obce požiadal poslanca Kuzára, člena návrhovej komisie, aby predniesol správu o prijatých
uzneseniach. Poslanec Kuzár prečítal uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto
zasadnutí.
K bodu č. 12 – Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 20,00 hod. ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala : Terézia Kindjová

Overovatelia : Mária Krajgerová

( podpísané )

Jana Petriľáková

( podpísané )
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 5.októbra 2017
v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 5. októbra 2017 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č.1
UZNESENIE č. 285
a)
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
b)
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenou takto :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Vystúpenie občanov –sťažnosť na firmu BGV
3. Kontrola uznesení OZ
4. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
5. Nájomná zmluva – Slovenská správa ciest
6. Zmluva o združení finančných prostriedkov na spolufinancovanie cyklotrasy
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce
8. Správy audítora
9. Rôzne – žiadosti občanov, informácie starostu
10. Diskusia
11. Zhrnutie prijatých uznesení
12. Záver
UZNESENIE č. 286
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Kuzár, Hrebík, Compľová
K bodu č.2
UZNESENIE č. 287
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
žiada
starostu obce, aby inicioval stretnutie zástupcov firmy BGV, zástupcov občanov, zástupcov obce
a štátnych orgánov, k vyriešeniu problému, ktorý nastolili občania- hluk a znečisťovanie životného
prostredia obce firmou BGV Hniezdne v termíne do konca októbra.
K bodu 3
UZNESENIE č. 288
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
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berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu č.4
UZNESENIE č. 289
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce :
1. správu o kontrole pracovnoprávnych vzťahov v ZŠ s MŠ Hniezdne
2. správu o kontrole plnenia finančného rozpočtu Obce Hniezdne k 30.6.2017
3. správu o kontrole sťažností a petícií v roku 2017 na obecnom úrade v Hniezdnom
K bodu č. 5
UZNESENIE č. 290
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi Obcou Hniezdne a Slovenskou správou ciest na prenajaté pozemky počas
opravy mosta na ceste I/77.
K bodu č.6
UZNESENIE č. 291
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
Zmluvu o združení uzatvorenú
medzi Mestom Stará Ľubovňa a Obcou Hniezdne na
spolufinancovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne s navrhovanými zmenami.
K bodu č.7
UZNESENIE č. 292
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
navýšenie kapitálových výdavkoch o sumu 5 923 Eur na spolufinancovanie projektu cyklotrasy Stará
Ľubovňa - Hniezdne.
K bodu č.8
UZNESENIE č. 293
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke a Konsolidovanej výročnej správe
Obce Hniezdne za rok 2016.
UZNESENIE č. 294
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke Obce Hniezdne za rok 2016
K bodu č.9
UZNESENIE č. 295
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
odpredaj pozemku o výmere 1 m2 na parcele KN č. 392/1 Tiborovi Raabovia manželke Ľudmile rod.
Zajacovej, Hniezdne č. 157 v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa par. 9a ods. 8 písm.
b)
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UZNESENIE č. 296
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
cenu predávaného pozemku Tiborovi Raabovi a manželke Ľudmile, rod. Zajacovej, Hniezdne č. 157
vo výške 5 eur za 1 m2.
UZNESENIE č. 297
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
vyzvať p. Máriu Raabovú na doplnenie žiadosti, ktorú predložila
UZNESENIE č. 298
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
prerokovať žiadosť AGRO- HNIEZDNE o výmene pozemkov po vypracovaní znaleckých posudkov
UZNESENIE č. 299
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
požiadavku pána Štefana Štefánika, Hniezdne č. 251 týkajúcu sa pozemku KN-E 2717/1 pod č. j.
1569/2017
UZNESENIE č. 300
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
predaj parcely č. 3089, lebo táto parcela nie je majetkom Obce Hniezdne.
UZNESENIE č. 301
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
dať odpoveď záujemcom o stavebné pozemky, že pozemky vo vlastníctve obce ešte nie sú v stave
určenom na predaj

Ing. Viktor Selep,
starosta obce
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