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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 2.11.2018 

 

Prítomní:  8 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny : Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, 

Mária Krajgerová, Jozef Kuzár, Jana Petriľáková, Pavol Šimkovič, Vladimír 

Tomko, Václav Vyrostek  

hl. kontrolór: Júlia Rybovičová 

Neprítomní:   poslanci: Marián Pardus – ospravedlnil sa 

Ďalší prítomní:  Ján Compeľ, Anna Krompaščíková - zamestnanci obce 

  

Verejnosť:  Ján Petriľák 

 

PROGRAM :  

 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt Materská škola Hniezdne 

3. Záver 

 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice  

Zasadnutie OZ o 17,01 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce Ing. Viktor Selep, ktorý 

viedol zasadnutie. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je 

uznášaniaschopné. Predniesol návrh programu a pripomenul, že v zmysle novely zákona o obecnom 

zriadení účinnej od 1.4.2018 a podľa doplneného rokovacieho poriadku sa na začiatku rokovania OZ 

hlasuje najprv o návrhu programu. Program môžu poslanci dopĺňať a meniť až po schválení návrhu 

programu. Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu. 

Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková, Šimkovič,  

Tomko, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program rokovania: 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 

2. Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt Materská škola Hniezdne 

3. Záver 

 
Poslankyňa Petriľáková navrhla rozšírenie programu rokovania o bod Diskusia. 

starosta – má ešte niekto ďalší návrh? 

Žiaden z poslancov nemal iný návrh, starosta dal hlasovať o návrhu poslankyne Petriľákovej. 

 

Hlasovanie:  za:  3 –Hrebík, Petriľáková, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 5 - Compľová, Krajgerová, Kuzár, Šimkovič, Tomko 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje návrh poslankyne Petriľákovej na rozšírenie programu 

rokovania o bod Diskusia. 

 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Krajgerovú, Kuzára a Hrebíka, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Vyrosteka a Tomka, za zapisovateľa určil Annu Krompaščíkovú.  

K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:  
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Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková, Šimkovič,  

Tomko, Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Krajgerová, Kuzár, 

Hrebík.  

 

K bodu č. 2 – Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt Materská 

škola Hniezdne 

 

Starosta oboznámil poslancov s doterajším stavom projektu Materská škola Hniezdne: 

Žiadosť o financovanie projektu bola podaná v máji roku 2017 podľa vtedy zverejnenej výzvy. 

Prednedávnom bola zverejnená druhá výzva s omnoho výhodnejšími finančnými limitmi. Starosta porovnal 

financovanie projektu pri oboch výzvach. Pri prvej výzve bol určený limit benchmarku na jedno dieťa, 

z ktorého sa financovali všetky oprávnené výdavky (na proj. dokumentáciu, stavebný dozor, externý 

manažment, verejné obstarávanie, stavebné práce, exteriérové a interiérové vybavenie). Maximálna suma 

predstavovala výšku 455 tis. Eur.V rámci druhej výzvy bol určený vyšší limit benchmarku na jedno dieťa 

(čo predstavuje sumu 626 500 Eur), z ktorého sa majú uhrádzať stavebné práce a ostatné oprávnené 

výdavky majú byť financované v presne určenej výške percentuálneho podielu zo sumy určenej na 

stavebné práce. Aj tu je spolufinancovanie vo výške 5% oprávnených výdavkov. Pre obec je financovanie 

projektu podľa druhej výzvy finančne menej náročné a výhodnejšie, pretože väčšina oprávnených 

výdavkov je uhradená z poskytnutej dotácie. Počas realizácie projektu ako aj kontroly verejných 

obstarávaní môžu vzniknúť neoprávnené výdavky. Predpokladaná výška celkových výdavkov projektu je  

702 241,78 Eur, toho predpokladaná výška stavebných prác podľa rozpočtu projektovej dokumentácie je 

637 731,30 Eur. 

Petriľáková – kedy by sa realizoval projekt na základe žiadosti podľa prvej výzvy a kedy podľa druhej 

výzvy 

starosta – presný termín nevie, momentálne prebieha kontrola verejných obstarávaní, no určite to bude až 

po ich kontrole  

Petriľáková – aký je predpoklad, že druhá žiadosť bude schválená 

starosta – nevieme zaručiť, že žiadosť bude schválená, našou snahou je k žiadosti doložiť všetky potrebné 

prílohy 

Starosta prečítal znenie návrhu uznesenia. 

Hrebík – výška spolufinancovania je zo sumy 702 tis. Eur? 

starosta – áno, je to 5% - približne 35 tis. Eur 

Keďže poslanci nemali ďalšie otázky, starosta dal hlasovať o schválení žiadosti o financovanie projektu 

podľa druhej zverejnenej výzvy a o zabezpečení spolufinancovania: 

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

proti:  0 

zdržal sa: 1 – Petriľáková 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje 

a) predloženie žiadosti Obce Hniezdne o nenávratný finančný príspevok poskytovateľovi – 

Ministerstvu vnútra SR ako Sprostredkovateľskému orgánu pre operačný program Ľudské 

zdroje, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, názov projektu „Materská škola Hniezdne“. 

Ciele projektu sú v súlade so schváleným programom rozvoja obce, 

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkovej oprávnenej výšky 

výdavkov projektu. Predpokladaná výška výdavkov vyplývajúca z rozpočtu projektu projektovej 

dokumentácie je 637 731,30 €, predpokladaná výška celkových výdavkov projektu je 702 

241,78 € s DPH, 
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c) zabezpečenie financovania neoprávnenej časti výdavkov projektu a taktiež prípadných 

neoprávnených výdavkov vzniknutých pri realizácii projektu potrebných na dosiahnutie cieľov 

projektu. 
 

Krajgerová – nie je potrebné zrušiť uznesenie o žiadosti podľa prvej výzvy? 

starosta – prečítal znenie uznesenia č. 251 zo dňa 18.5.2017 a dal hlasovať o zrušení tohto uznesenia 

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

proti:  0 

zdržal sa: 1 - Petriľáková 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom ruší Uznesenie č. 251 z 18.5.2017.  
 

K bodu č. 3 – Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na zasadnutí ako aj za prácu vo volebnom 

období 2014-2018 a zasadnutie OZ o 17,20 hod. ukončil. 

 

Zapísala : Anna Krompaščíková   

       

Overovatelia : Václav Vyrostek    ( podpísané ) 

       

           Ing. Vladimír Tomko  ( podpísané ) 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 2. novembra 2018 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 2. novembra 2018 prijalo uznesenia: 

 

 

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 362 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt Materská škola 

Hniezdne 

3. Záver 

 

 

UZNESENIE č. 363 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

návrh poslankyne Petriľákovej na rozšírenie programu rokovania o bod Diskusia. 

 

 

 

UZNESENIE č. 364 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Krajgerová, Kuzár, Hrebík. 

 

 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 365 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti Obce Hniezdne o nenávratný finančný príspevok poskytovateľovi – 

Ministerstvu vnútra SR ako Sprostredkovateľskému orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, 

kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, názov projektu „Materská škola Hniezdne“. 

Ciele projektu sú v súlade so schváleným programom rozvoja obce, 

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkovej oprávnenej výšky 

výdavkov projektu. Predpokladaná výška výdavkov vyplývajúca z rozpočtu projektu projektovej 

dokumentácie je 637 731,30 €, predpokladaná výška celkových výdavkov projektu je 702 

241,78 € s DPH, 

c) zabezpečenie financovania neoprávnenej časti výdavkov projektu a taktiež prípadných 

neoprávnených výdavkov vzniknutých pri realizácii projektu potrebných na dosiahnutie cieľov 

projektu. 
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UZNESENIE č. 366 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

ruší 

Uznesenie č. 251 z 18.5.2017.  

 

 

 

 

 

         Ing. Viktor Selep, 

            starosta obce 
 


