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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom 

konaného dňa 20.12.2018 o 17:00 h. 

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce  

Poslanci: Gabriela Compľová, Monika Čajková, Anna Jurcová, Jaroslav Hrebík, Mgr. 

Mária Krajgerová, Mgr. Monika Kubisová, Peter Pardus, Ing. Jana Petriľáková, Václav 

Vyrostek 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová 

Hostia a verejnosť: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

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

2. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
3. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

a) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (Mesto Stará Ľubovňa-
9.11.2018,Gréckokatolícka charita Prešov-13.11.2018, Dobrovoľný hasičský zbor obce-
3.12.2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hniezdne-4.12.2018, 
Spišská katolícka charita-13.12.2018) 

b) Prerokovanie návrhu rozpočtu 
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019 
5. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
6. Diskusia 
7. Zhrnutie prijatých uznesení 
8. Záver 

 
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Viktor Selep. Privítal poslancov, 

a verejnosť. Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhol za členov návrhovej 

komisie poslancov Moniku Čajkovú, Annu Jurcovú a Petra Pardusa, za overovateľov zápisnice určil 

poslancov: Máriu Krajgerovú a Jaroslava Hrebíka, za zapisovateľa určil starosta zamestnankyňu 

Gabrielu Rurovú. 

 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení Monika Čajková, Anna 

Jurcová a Peter Pardus 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom  programe zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslankyňa Jana 

Petriľáková požadovala zmenu programu. 

Najprv starosta dal  hlasovať o predloženom programe: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Petriľáková ,Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : --- 

Nehlasoval poslanec : Kubisová, Pardus  
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Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e návrh programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 

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

2. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
3. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

a) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (Mesto Stará Ľubovňa-
9.11.2018,Gréckokatolícka charita Prešov-13.11.2018, Dobrovoľný hasičský zbor obce-
3.12.2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hniezdne-4.12.2018, 
Spišská katolícka charita-13.12.2018) 

b) Prerokovanie návrhu rozpočtu 
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019 
5. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
6. Diskusia 
7. Zhrnutie prijatých uznesení 
8. Záver 

 

Poslankyňa Jana Petriľáková navrhla zmenu programu nasledovne: 

- Za bod č.2.zaradiť vystúpenie občanov 

- Za bod č. 3 zaradiť zmena rokovacieho poriadku 

- V bode č. 5, bod b)ako bod a), bod a) ako bod b) 

- Bod č.6 ostáva 

- Bod č.7 ostáva 

- Bod č.8 povinnosti starostu 

  

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Čajková, Jurcová, Hrebík, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : Compľová, , Krajgerová   

Nehlasoval poslanec :  --- 

 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e úpravu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 

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

2. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
3. Vystúpenie občanov 
4. Zmena Rokovacieho poriadku 
5. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

a) Prerokovanie návrhu rozpočtu 
b) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (Mesto Stará Ľubovňa-

9.11.2018,Gréckokatolícka charita Prešov-13.11.2018, Dobrovoľný hasičský zbor obce-
3.12.2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hniezdne-4.12.2018, 
Spišská katolícka charita-13.12.2018) 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
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6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. Polrok 2019 

7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

8. Povinnosti starostu obce 

9. Diskusia 

10. Zhrnutie prijatých uznesení 

11. Záver 

 

K bodu č. 2 – Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 

Poslankyňa Jana Petriľáková ako predsedníčka Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 
predstavila prítomnú pani Vieru Šutorovú, ktorá pracuje ako ekonómka v obci Vyšné Ružbachy. 
Poslankyňa Gabriela Compľová oponovala tým, prečo si máme do svojich financií púšťať cudzích ľudí, 

ktorí nie sú ani občanmi našej obce a či máme málo ekonómov v obci. 

Poslankyňa Jana Petriľáková odpovedala, že pani Šutorovú pozná, pracuje s ňou a dokáže jej vysvetliť 

veci po lopate. 

Poslanec Jaroslav Hrebík pripomenul, že ide o komisiu, ktorá nerieši iba financie, ale aj lesné 

a stavebné hospodárstvo, že by bolo dobré, keďže obec funguje ako stavebný úrad, mať v komisii aj 

nejakého stavbára. 

Poslankyňa Jana Petriľáková navrhla svojho otca Jána Petriľáka, ktorý už roky pracuje v tejto oblasti 

a má skúsenosti 

Kontrolórka obce Júlia Rybovičová namietala členstvo navrhovanej pani Šutorovej ustanoveniami 

zákona a citovala zo zákona 369/1990 o obecnom zriadení 

Poslankyňa Jana Petriľáková oponovala, že zákon o komisiách  hovorí o obyvateľoch obce 

Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu členov Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 
jednotlivo : 
pani Viera Šutorová: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Čajková, Jurcová, Kubisová, Pardus, Petriľáková,  

Proti hlasovali : Compľová, Hrebík, Krajgerová , Vyrostek  

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné 

hospodárstvo Vieru Šutorovú. 

 

Pán Ján Petriľák: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Čajková, Jurcová, Kubisová, Pardus, Petriľáková,  

Proti hlasovali : Compľová, Hrebík, Krajgerová , Vyrostek  

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné 

hospodárstvo Jána Petriľáka. 
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Poslankyňa Monika Kubisová oznámila členov komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie v zložení 

Michaela Kožíková, Mária Baumeisterová, Peter Marchevka a jej kolega Maroš Matoľák. 

 

Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu členov kultúrnej komisie jednotlivo : 

Michaela Kožíková: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í  za člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Michaelu 
Kožíkovú. 
 

Mária Baumeistrová: 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í  za člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Máriu 
Baumeistrovú. 
 

Peter Marchevka: 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í  člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Petra 
Marchevku. 
 

Maroš Matoľák: 

Za hlasovali: Čajková, Hrebík, Jurcová, Kubisová, Pardus, Petriľáková 

Proti hlasovali : Compľová, Krajgerová, Vyrostek 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í  člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Maroša 
Matoľáka. 
 

Poslanec Peter Pardus si navrhol za členov do komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné 

prostredie týchto členov Peter Gontkovský a Peter Olekšák ako náhradník. 

 

Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu členov do komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné 

prostredie  jednotlivo : 
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Peter Gontkovský: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í  za člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné 

prostredie Petra Gontkovského. 

 

Peter Olekšák: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í  za náhradníka člena Komisie pre dopravu, verejný 

poriadok a životné prostredie Petra Olekšáka. 

K bodu č. 3 – Vystúpenie občanov 

obč. Petriľák- prečo sa neposypáva a neodhŕňa cesta, výhovorky, že cesta je zjazdná, čo je zjazdná ?, 

menšie dediny, kde je 30 -40 obyvateľov, majú posypané a u nás nie, ako ste plánovali zimnú údržbu, 

keď zákon je v platnosti už od mája, predtým nebolo posýpané a ani teraz, tiež som invalid, 

nehovorím, že nikto nespadne, otrepe sa a ide ďalej, naštudujte si presne zákon, poslanci sú tiež 

zodpovední 

poslanec Jaroslav Hrebík – cesta je zjazdná a vodič má jazdu vozidlom prispôsobiť stavu vozovky 

poslankyňa Jana Petriľáková – zákruta pri pánovi Jozefíkovi nebola posýpaná, viackrát som na to 

upozorňovala a mňa tam vynášalo 

poslanec Jaroslav Hrebík – je nás tu 9 poslancov, tak nájdime konkrétny návrh, systém, hľadajme 

spôsob, ako to vyriešiť, veď vieme, ako je to na úrade, nie sú ľudia a tí, ktorí sú na verejnoprospešné 

práce, sú dvaja, treba aj nejakú techniku. 

Ľubovňa vyhlásila spoluprácu s občanmi. 

Poslankyňa Mária Krajgerová – predsa nebudeme poverovať občanov, skôr ich o to môžeme 

poprosiť. 

Poslankyňa Jana  Petriľáková – tak treba vyhlásiť v miestnom rozhlase a požiadať občanov, aby 

spolupracovali.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e   n a   v e d o m i e vystúpenie občana Jána  Petriľáka 

ohľadom posypávania ciest. 

obč. Peter Marchevka – chce vedieť, kde idú jeho peniaze, ktorými spláca svoj byt, nejakú 

dokumentáciu o platení, koľko ešte bude platiť za byt, kým bude jeho, niekedy dávno mu bolo 

povedané, že až 29 rokov bude ho splácať, na začiatku som zaplatil určitú sumu  
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pani Anna Krompaščíková –bytový dom je vlastníctvom obce minimálne 30 rokov od kolaudácie, obec 

spláca úver prijatý na výstavbu BD 

poslanec Václav Vyrostek – ty ten byt nesplácaš, uhrádzaš nájom 

pani Anna Krompaščíková – to, čo ste na začiatku platili, to bola finančná zábezpeka pre prípad 

nesplácania nájmu a služieb. Keď obec splatí úver, potom bude možné od obce byt odkúpiť.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e   n a   v e d o m i e vystúpenie občana Petra Marchevku 

o byte v bytovom dome súpisné číslo 296. 

 

Bod č. 4 – Zmena Rokovacieho poriadku 

poslankyňa Monika Kubisová pripomienkovala, že má byť pozvánka na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva zverejnená na internetovej stránke obce a ešte tam nie je ani dnes a okrem toho 

navrhuje zmenu rokovacieho poriadku takto: 

v článku 9, tretej časti rokovacieho poriadku 

1. Bod 8 sa vypúšťa 

2. Doterajšie body 9 až 15 sa označujú ako body 8 až 14 

 

V článku 11, tretej časti rokovacieho poriadku 

1. V bode 1 sa za slovo „zápisnica“ vkladá slovné spojenie „zvukový záznam“  

a) Vkladá nový bod 6 s týmto textom: 

6. Zápisnica sa spolu so zvukovým záznamom v lehote podľa bodu 4 tohto článku zverejní 

na internetovej stránke obce. 

Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom ostávajú 

nezmenené. 

 

Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu k návrhu zmeny Rokovacieho poriadku poslankyne Moniky 

Kubisovej 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e návrh poslankyne Moniky Kubisovej na zmenu 

Rokovacieho poriadku v zmysle predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 5 - Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 
a) Prerokovanie návrhu rozpočtu 

Pani Krompaščíková – predniesla návrh rozpočtu: 

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1 276 739 Eur. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške     

1 196 829 Eur. Rozdiel je prebytok vo výške 79 910 Eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 

119 865 Eur a výdavky sú rozpočtované vo výške 149 519 Eur. Rozdiel -29 654 Eur je vykrytý 

z prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 125 179 Eur, 
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výdavky finančných operácií vo výške 175 435 Eur. Rozdiel -50 256 Eur je krytý prebytkom bežného 

rozpočtu. 

Starosta – sú nejaké návrhy? 

Poslankyňa Jana Petriľáková – oprava chodníkov 

Starosta- od pani Kubašovskej po D. Lopatovského, Bilovecký, Imrich,  z dôvodu opravy verejného 

osvetlenia chceme s vlastnými zamestnancami dokončiť obrubníky, asfalt cca 9000 eur 

Poslankyňa Jana Petriľáková koľko to bude stáť, 

Starosta – presne číslo neviem a ani vám to neviem povedať, pretože akékoľvek číslo poviem, vy sa 

toho chytáte,  

Poslankyňa Jana Petriľáková –pýtam sa približne, výstavba cyklotrasy tých 129000 eur, to 1 km je 

129000 € ?, prekládka rozhlasu 

Starosta – prekládka rozhlasu, preloženie na betónové stĺpy VSD a.s. v časti nová štvrť v úseku od 

pána Lešňáka po Kamiensky potok, vychádzali sme z projektu stavby, nenávratný finančný príspevok, 

finančná analýza bola v roku 2018 

Poslanec Jaroslav Hrebík- bude cesta zjazdná aj pre autá ? 

Poslanec Peter Pardus – únosnosť aj pre nákladné autá 

Starosta – áno projektová dokumentácia je projektovaná na únosnosť nákladných áut 

Poslankyňa Anna Jurcová – prípravná dokumentácia? 

Starosta – je to na ČOV rozšírenie 

Poslanec Jaroslav Hrebík – nakladač, viacúčelový keby sa kúpil, bol by na  chodníky, kompostoviská, 

neplánuje sa kúpiť formou leasingu ? 

Starosta – urobiť prieskum trhu, vytypovať stroj  a nájsť formu nákupu 

Obč. Peter Marchevka – šatne na ihrisku  

Poslankyňa Anna Jurcová – prečo máme rozpočet elektrickej  energie na ihriskách 

Poslankyňa Jana Petriľáková – spotreba 575 eur na 954 eur 

Správca Ján Compeľ – ráta sa tu zo zvyšovaním cien za energie a platí sa aj za elektromery a ističe 

a ich veľkosť 

Poslankyňa Jana Petriľáková – platy, základné platy, aké položky obsahuje?, 159421 eur návrh 2019, 

135450 eur rozpočet 2018 – obsahuje tento rozdiel 10 % navýšenie, 40 % zvýšenie platu starostovi?, 

mzdový fond z nevyplatenej mzdy starostu, k položkám 635 a 637 

Pani Kindjová – osobné ohodnotenie, príplatky za riadenie, zvýšenie tarifných platov (niektorí 

zamestnanci), príplatok za sťažené podmienky, 13. a 14. plat, zvýšenie platu o 40% starostovi, od 

1.1.2019 rozpočtované aj navýšený plat starostu z dôvodu rastu priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve,  

pani Krompačšíková – keď bol starosta dlhodobo práceneschopný, finančné prostriedky z jeho 

nevyplatených miezd zostali  v mzdovom fonde 

Poslankyňa Jana Petriľáková -výpočtová technika  1162 € – hlavný kontrolór 

Pani Krompaščíková –PC nebol zakúpený ani tohto roku, tento rozpočet bol presunutý na iný materiál  

Položka  637- služby poskytované dodávateľským spôsobom, položka 635- údržba poskytovaná 

dodávateľským spôsobom 

Rozpočtované náklady na cyklotrasu Kovanec –železničné priecestie sa budú realizovať formou 

predfinancovania z  úveru , zatiaľ sme na budovanie cyklotrás nepoužili úver, na výstavbe existujúcich 

cyklotrás sme sa podieľali spolufinancovaním 

Poslankyňa Jana Petriľáková – hovorím sama za seba, cyklotrasa je predražená, rezerva zo starostovej 

nevyčerpanej mzdy- či je možné vytvoriť fond na realizáciu akcií pre dôchodcov  
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Kontrolórka Rybovičová – informovať bude nabudúce 

Pani Krompaščíková – obec tvorí fond z prebytku hospodárenia, prostriedky z prebytku sú odvedené  

na samostatný účet a v nasledujúcich rokoch sa môžu použiť na  kapitálové výdavky 

Poslankyňa Jana Petriľáková- navrhuje presun 10000 € a 3000€ (mzdy a odvody)na transfery mimo 

verejnej správy- položka 642 

Poslankyňa Anna Jurcová – odmeny mimo pracovného pomeru? Kto to je? 

Pani Kindjová – osoby pracujúci na dohodu 

Poslanec Jaroslav Hrebík – navýšiť dohody a prijať ľudí na zimnú údržbu a presunúť peniaze 

Pani Kindjová – práca na dohodu už nemá také výhody ako niekedy 

Poslankyňa Jana Petriľáková – máme možnosť upravovať rozpočet 

Poslanec Václav Vyrostek – v Lomnici je možnosť taká, že na určitých miestach je nádoba 

s posypovým materiálom (kamienky), vodič zastaví, posype a prejde 

Poslanec Peter Pardus – u nás sa s tým nepočítalo, veď robil sa návrh rozpočtu, načo sa čakalo, kým, 

sa niečo nestane a potom sa bude riešiť 

Poslankyňa Monika Čajková- koľko máme pracovníkov na úrade? 

Pani Kindjová – 15 zamestnancov , 11+4, momentálne 11+2 

Poslanec Jaroslav Hrebík – a dvoch na VPP 

Poslankyňa Monika Čajková – ja ráno idem o 5 hod. do práce a nie je odhrnutá cesta? 

 

b) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (Mesto Stará Ľubovňa-
9.11.2018,Gréckokatolícka charita Prešov-13.11.2018, Dobrovoľný hasičský zbor obce-
3.12.2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hniezdne-4.12.2018, 
Spišská katolícka charita-13.12.2018) 

 

Pani Krompaščíková prečítala žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce: 

Gréckokatolícka charita Prešov – žiadosť prišla 13.11.2018,požadujú sumu 1200 €, prešla finančnou 

kontrolou, je úplná a spĺňa podmienky VZN o poskytovaní dotácií 

Poslankyňa Monika Čajková – na čo sú požadované peniaze? 

Pani Krompačšíková –na prevádzku Domu sv. Anny v Starej Ľubovni 

Obč. Krett – kde to je? 

Pani Kindjová – za nemocnicou 

Starosta – má niekto návrh? 

Poslankyňa Gabriela Compľová – po uplynulé roky sa im schvaľovalo 900 € 

Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu dotácie v sume 900 € pre Gréckokatolícku charitu Prešov : 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e  dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov vo výške 

900 €. 

 

Mesto Stará Ľubovňa CVČ , žiada dotáciu vo výške 95 eur na 1 žiaka, sú tam 4 žiaci, celková suma je 

380 € 
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Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu dotácie v sume 380 € pre Mesto Stará Ľubovňa CVČ : 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e  dotáciu Mestu Stará Ľubovňa CVČ vo výške 380 €. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce, žiadosť neobsahuje náležitosti pre schválenie dotácie a bola zaslaná  

výzva na doplnenie žiadosti , výdavky sú aj zahrnuté v rozpočte obce 

Poslanec Jaroslav Hrebík – spomína sa v žiadosti prevádzkovanie súťaží? 

Pani Krompaščíková – žiadajú prostriedky na priebežné doplňovanie PHM, príspevok na činnosť – 

sviatok sv. Floriána, preventívne prehliadky, školenie zásahových a kontrolných skupín, 

medzinárodná spolupráca a organizačné zabezpečenie memoriálu F. Krajgera 

Poslankyňa Monika Čajková – v akom stave je auto, ktoré sa používa na prevoz ľudí 

Poslanec Jaroslav Hrebík – auto je majetkom dobrovoľných hasičov, ktorí si ho zakúpili z príspevkov 

za brigády, mladí hasiči sa dobrovoľne zúčastňujú brigád, sú šikovní ,to Ľubo zle napísal žiadosť  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d k l a d á žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Hniezdne 

obce na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia, žiadosť nebola kompletná – neuvedená 

suma, nedoložené doklady podľa VZN. Žiadosť bola prečítaná a odložená na doplnenie. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d k l a d á žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku, základnej  

organizácie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Spišská katolícka charita, neobsahuje sumu, ani na čo chcú použiť požadovanú sumu, ani dôvod 

poskytnutia, boli vyzvaní na doplnenie žiadosti. 

Poslankyňa Gabriela Compľová- navštevujú našich občanov?, to určuje lekár? 

Poslankyňa Anna Jurcová –či nechcú preplácať nejaké úkony zdravotným poisťovniam 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d k l a d á žiadosť Spišskej katolíckej charity na ďalšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Máme tu ešte dve žiadosti, ktoré prišli až po odoslaní pozvánky: 

Tomáš Hrebík, Hniezdne 335 požaduje sumu  1500 €, neobsahuje žiadne  prílohy 

Poslankyňa Jana Petriľáková- predložiť potvrdenia príslušných inštitúcií je ťažko pre  fyzické osoby, 

akou formou by sa to dalo, 

Pani Krompaščíková – ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách pojednávajúce o poskytovaní 

dotácií sú premietnuté do VZN  

Poslanec Jaroslav Hrebík – a čo tak navýšiť reprezentačný fond? 

Poslankyňa Monika Kubisová – inšpirovať sa mestom, u nich je to formou ocenenia primátorom 

mesta, obdobne by to mohlo byť ako cena starostu obce za najlepšieho, napr. v športe. 
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Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  o d k l a d á žiadosť Tomáša Hrebíka na ďalšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

Žiadosť Petra Marchevku, Hniezdne 296, je neplnoletý, žiada dotáciu vo výške 1480 €. Žiadosť 

neobsahuje náležitosti v zmysle VZN. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  o d k l a d á  žiadosť Petra Marchevku na ďalšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanec Jaroslav Hrebík – nenavýšime reprezentačný fond? 

Poslankyňa Jana Petriľáková- kedy bola zatepľovaná základná škola? Jej náklady na energie neklesajú, 

žiadne úspory 

Pani riaditeľka školy Adriena Ondrejčeková – zakúpil sa konvektomat a panvica, ktorá má svoje 

parametre, detičky z materskej škôlky poobede spia a nemôžeme vypínať kúrenie 

Poslankyňa Jana Petriľáková- vašu argumentáciu beriem, keď som porovnávala predchádzajúce roky 

v rozpočte úspora nie je žiadna,  

Poslanec Jaroslav Hrebík- mesačná platba môže byť zvýšená aj o fixné platby 

Správca Ján Compeľ- v stálych platbách sú zahrnuté :odvod do národného jadrového fondu, prístup 

do distribučnej sústavy, jalová energia  a niekoľko iných položiek 

Pani riaditeľka Adriena Ondrejčeková- keby som vedela, že budete chcieť podrobnejšie vysvetlenie, 

doniesla by som si to so sebou, ale vysvetlím to. Plyn šetríme a rátali sme aj s tým, že kapacita 

stravníkov sa nám od januára zvyšuje, nakoľko pribudnú obedy zadarmo, počítali sme s tým, že 

budeme musieť dovybaviť školskú kuchyňu, tak bolo potrebné navýšiť spotrebu energií 

Poslanec Václav Vyrostek- asi strecha nebola zatepľovaná a tam môže byť únik energií  

Starosta – nie sú už ďalšie žiadosti 

Poslanec Jaroslav Hrebík – navýšenie reprezentačného fondu ? Dá sa ? 

  

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
 

Kontrolórka obce Júlia Rybovičová prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

Poslanci nemali výhrady k stanovisku. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  b e r i e  n a  v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Hniezdne na 

roky 2020 a 2021. 

 

Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu rozpočtu zo zmenami za každú položku zvlášť : 

Návrh poslankyne Jany Petriľákovej na zmenu položky 610 o sumu -10000 € a  položky 620 o sumu -

3000€ a  položky 642 o sumu +13000€. 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 
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Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e návrh poslankyne Jany Petriľákovej na 

zmenu položky 610 o sumu -10000 € a  položky 620 o sumu -3000 € a  položky 642 o sumu +13000 €. 

 

Za celý rozpočet so schválenými zmenami: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e rozpočet obce Hniezdne na rok 2019 bez 

programovej štruktúry s navrhnutými zmenami. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e  n a   v e d o m i e  návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na roky 2020 a 2021 bez 

programovej štruktúry. 

 

K bodu č. 6 - Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

 

Pani kontrolórka prečítala návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 bez výhrad 

všetkých poslancov, neboli žiadne otázky. 

 Starosta obce pristúpil k schvaľovaniu návrhu plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Za hlasovali : Compľová, Čajková, Hrebík, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti hlasovali : --- 

Zdržal sa poslanec : ---  

Nehlasoval poslanec :  --- 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  s ch v a ľ u j e návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. 

polrok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s c h v a ľ u j e poverenie na výkon kontroly hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2019. 

 

K bodu č. 7- Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

Pani kontrolórka prečítala Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti, ocenila prácu hlavnej 

ekonómky; jej práca je precízna. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  b e r i e   n a   v e d o m i e správu hlavného kontrolóra 

z kontrolnej činnosti. 

 

K bodu č. 8 – Povinnosti starostu 

Poslankyňa Jana Petriľáková – keď sa podpisujú zmluvy, bolo by dobré, aby bolo o nich oboznámené 

OZ, aby poslanci vedeli, čo zmluva obsahuje, či sa v zmluve neskrýva niečo, čo by poškodilo obec; 

o miestnosti pre dôchodcov 
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Poslankyňa Gabriela Compľová –ja som sa pýtala pána starostu, hľadajú sa priestory, budete 

informovaní 

Poslankyňa Monika Kubisová –snáď budeme, nie budete! 

Poslankyňa Jana Petriľáková – úprava limitov; do akej výšky môže starosta rozhodovať sám, aká je 

zákonná minimálna hranica, treba to podľa nej prehodnotiť, interná smernica, verejné obstarávanie 

Starosta – máte na mysli smernicu o verejnom  obstarávaní ? 

K bodu č.9 - Diskusia 

Poslankyňa Monika Kubisová- majú všetci zamestnanci rovnakú pracovnú dobu, tak prečo pani 

Rurová, keď ja idem na 7,20 hod. na autobus, ona ide z Jednoty. 

Poslankyňa Jana Petriľáková – 11.1.2018 dôvody, pozemkové úpravy 

Starosta – rozhodnutie bolo zrušené.... 

Poslankyňa Jana Petriľáková- čítala z rozhodnutia odôvodnenie 

Ekonómka obce nestíha, lebo robí robotu za iných, povedala poslankyňa Jana Petriľáková. 

Pani Krompačšíková sa dožaduje, aby sa poslankyňa vyjadrila konkrétne o koho ide 

Poslankyňa Jana Petriľáková – keď som sa tak rozbehla, tak ide o pani Rurovú 

Pani Krompaščíková – nie je to pravda, no keď nie je pani Rurová alebo iný zamestnanec prítomný, 

klienta viem za ňu ako aj za iného zamestnanca vybaviť. 

Poslankyňa Monika Čajková – pracovné náplne zamestnancov môžeme dostať k nahliadnutiu, čo 

s tým miestom prvého kontaktu, dole sú 3 miestnosti 

Poslanec Jaroslav Hrebík – niečo tu vyriešme a nie si tu skáčme do reči 

Správca Ján Compeľ – vysvetlil, na čo slúžia priestory na prízemí (archív, sklad) 

Obč. Petriľák – čo s tým posypávaním?, zákon platí, občan sa musí spoliehať na obec 

Poslankyňa Jana Petriľáková- bolo by dobre dať na internetovú stránku obce oznam o zimnej údržbe, 

vyhlásiť v miestnom rozhlase a požiadať občanov o spoluprácu 

Poslankyňa Monika Čajková – firma Tesla, prehodnotiť stavby, daňové priznanie, už sa tam pracuje vo 

veľkom 

Pani Krompaščíková – oni vedia, čo je ich povinnosť, s nimi nie sú problémy 

Poslankyňa Anna Jurcová – nemôže sa dlhšie svietiť 

Správca Compeľ - svetlo je nastavené tak, aby svietilo po príchode posledného vlaku s časovou 

rezervou cca 20 min. 

Poslankyňa Monika Čajková- alebo, aby svietilo každé druhé svetlo  

Správca Compeľ - v súčasnosti to nie je technicky možné 

Poslankyňa Monika Kubisová – má vedomosť, že vyšla kniha o vzniku okresu Stará Ľubovňa, kde je? 

Starosta- pri prezentácii každá obec dostala 1 knihu a ostatné nám majú byť dodané 

Poslankyňa Monika Kubisová – keďže začala diskusiu, tak ju aj ukončí, vyhlásením, aby sa jej meno 

nespájalo s menom jej mamy, aby sa to, čo na zasadnutí poviem, neprenášalo na moju mamu  

(antidiskriminačný zákon) 

starosta – o čom hovoríte ? 

K bodu č. 10 – Zhrnutie prijatých uznesení 

Správu návrhovej komisie prečítala poslankyňa Jurcová. Zhrnula v nej obecným zastupiteľstvom 

prijaté uznesenia. 
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K bodu č. 14 – Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie 

bolo ukončené o 19:43 hod. 

 

Zapísala: Gabriela Rurová 

 

Overovatelia: 

      ( podpísané ) 

Mária Krajgerová   .......................................     

      ( podpísané ) 

Jaroslav Hrebík    ....................................... 
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UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 

 20. decembra 2018 v zasadačke obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 20. decembra 2018 

prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení Monika Čajková, Anna Jurcová a Peter Pardus 
 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e  

návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 
2. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
3. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

a) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (Mesto Stará Ľubovňa-
9.11.2018,Gréckokatolícka charita Prešov-13.11.2018, Dobrovoľný hasičský zbor obce-
3.12.2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hniezdne-4.12.2018, 
Spišská katolícka charita-13.12.2018) 

b) Prerokovanie návrhu rozpočtu 
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019 
5. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
6. Diskusia 
7. Zhrnutie prijatých uznesení 
8. Záver 

 
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 
 

UZNESENIE č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

úpravu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

2. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 
3. Vystúpenie občanov 
4. Zmena Rokovacieho poriadku 
5. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 
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a) Prerokovanie návrhu rozpočtu 
b) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (Mesto Stará Ľubovňa-

9.11.2018,Gréckokatolícka charita Prešov-13.11.2018, Dobrovoľný hasičský zbor obce-
3.12.2018, Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hniezdne-4.12.2018, 
Spišská katolícka charita-13.12.2018) 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. Polrok 2019 

7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

8. Povinnosti starostu obce 

9. Diskusia 

10. Zhrnutie prijatých uznesení 

11. Záver 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

K bodu č.2 

UZNESENIE č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

v o l í  

za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Vieru Šutorovú. 
 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

v o l í  

za člena Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Jána Petriľáka. 
 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í  

člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Michaelu Kožíkovú. 
 
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í   

člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Máriu Baumeistrovú. 
 
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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UZNESENIE č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í  

člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Petra Marchevku. 
 
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 22 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í   

člena Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Maroša Matoľáka. 
 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 23 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í  

za člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie Petra Gontkovského. 
  
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

v o l í  

za náhradníka člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie Petra Olekšáka. 
 
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 25 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

vystúpenie občana Jána  Petriľáka ohľadom posypávania ciest. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 26 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

vystúpenie občana Petra Marchevku o byte v bytovom dome súpisné číslo 296. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 27 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e 

návrh poslankyne Moniky Kubisovej na zmenu Rokovacieho poriadku v zmysle predloženého návrhu. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 28 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e 

dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov vo výške 900 €. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 29 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e 

dotáciu Mestu Stará Ľubovňa CVČ vo výške 380 €. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 30 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

o d k l á d a 

žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Hniezdne na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 31 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

o d k l a d á 

žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku, základnej organizácie na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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UZNESENIE č. 32 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom   

o d k l a d á 

žiadosť Spišskej katolíckej charity na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 33 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

o d k l a dá  

žiadosť Tomáša Hrebíka na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 
Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 34 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

o d k l a dá  

žiadosť Petra Marchevku na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 35 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2019 a k návrhu 

viacročného rozpočtu  obce Hniezdne na roky 2020 a 2021. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 36 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

návrh poslankyne Jany Petriľákovej na zmenu položky 610 o sumu -10000 € a  položky 620 o sumu -

3000 € a  položky 642 o sumu +13000€. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 
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UZNESENIE č. 37 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

rozpočet obce Hniezdne na rok 2019 bez programovej štruktúry s navrhnutými zmenami. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

UZNESENIE č. 38 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na roky 2020 a 2021 bez programovej štruktúry. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 39 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s ch v a ľ u j e 

návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

UZNESENIE č. 40 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e  

poverenie na výkon kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 

K bodu č.7 

UZNESENIE č. 41 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti. 

 

Hniezdne, dňa       Ing. Viktor Selep, starosta obce: 

 

 


