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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hniezdne,  

konaného dňa 30.05.2019  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          8 poslancov –  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                                Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

Neprítomní:      1 poslanec –    Kubisová 

Ďalší prítomní: Rybovičová hlavný kontrolór obce , Beck, Krompaščíková, Rúrová, Compeľ –  

    zamestnanci obce, Ondrejčeková a  Novická – Základná škola s materskou  

    školou Hniezdne 

Verejnosť:         Pardus, Pardusová, Maliňák, Fiľko, Konkoľ, Marchevka, Čižinský, Dronzeková, 

    Sitárová, Simoníková, Simoník, Kšenžigh, Osvald, Raabová, Lopatovská, 

    Lopatovský, Matfiaková, Matfiak, Zbuška, Grigereková 

 

PROGRAM : 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťou BGV s.r.o. a AGRO -Hniezdne, 

s.r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

5. Návrh na schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí okresu Stará 

Ľubovňa 

6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2018 

a) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) stanovisko hlavného kontrolóra 

7. Schválenie prenájmu pozemkov spoločnosti AUTOALEX s.r.o. podľa schváleného zámeru 

8. Žiadosti občanov : kúpa pozemku – Radoslav Fiľko, prenájom pozemkov – Jana Tibenská, 

Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová - 

Guregová 

9. Informácie starostu obce 

10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

 

Zasadnutie OZ o 17,04 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce, ktorý 

viedol zasadnutie. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. 

Starosta predniesol návrh programu a dal  o ňom hlasovať : 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

p. Petriľáková – navrhujem zmenu programu rokovania a to za bod 3. dať bod 4. Informácia 

o územnom pláne obce Hniezdne a návrh Záverečného účtu bod 6. odložiť na budúce zasadnutie OZ 

z dôvodu, že podklady, ktoré máme dostávať poslanci spolu s pozvánkou podľa môjho názoru neboli 

zaslané tak ako mali byť. 

p. Rybovičová – my sme dostali všetky materiály k rokovaniu 
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p. Krompaščíková – spolu s pozvánkou bola poslancom mailom doručená informácia, že pracovný 

materiál je zverejnený na úradnej tabuli webového sídla obce Hniezdne, pretože tieto materiály sú 

pomerne rozsiahle pre doručovanie mailom. 

 

Starosta dal hlasovať o zmene programu : 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

   

 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Informácia o Územnom pláne obce Hniezdne 

5. Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťou BGV s.r.o. a AGRO -Hniezdne, 

s.r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

6. Návrh na schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí okresu Stará 

Ľubovňa 

7. Schválenie prenájmu pozemkov spoločnosti AUTOALEX s.r.o. podľa schváleného zámeru 

8. Žiadosti občanov : kúpa pozemku – Radoslav Fiľko, prenájom pozemkov – Jana Tibenská, 

Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová - 

Guregová 

9. Informácie starostu obce 

10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Hrebíka, p. Pardusa, p. Petriľákovú za 

overovateľov zápisnice určil p. Jurcovú a  p. Vyrosteka, za zapisovateľa určil Jána Compľa 

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

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Hrebík, Pardus, 

Petriľáková.      

 

K bodu 2 - Kontrola uznesení OZ 

 

Starosta informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z 

predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3 -  Vystúpenie občanov 

 

p. Raabová – sťažnosť na cigánov a riešenie problému v ulici nakoľko jej cigáni sa vyhrážajú a nerieší 

sa tento problém. Žiadam od pána starostu odpoveď dokedy bude tento problém, lebo sa to bude aj 
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inakšie riešiť, lebo to je neúnosne čo sa robí v našej ulici. Bola so aj za p. Hrebíkom, čo sa robí 

u Zbušky, boli sme predvolaní na polícií vyhrážali sa mi a som chránená osoba dôchodca. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie p. Raabovej. 

 

p. Kšenžigh – kto dal súhlas na vylievanie výpalkov na pozemky a žiadam aby bolo zakázané vylievať 

výpalky na pozemky.  

- či Obecné zastupiteľstvo dalo súhlas na ohradenie obecnej cesty v lokalite kde je vybudovaný nový 

sad ? 

- poznámka pastieri parkujú auto na cyklotrase a ich psy ležia na cyklotrase a tým ohrozujú cyklistov 

a turistov. 

p. Petriľáková – môžete p. starosta odpovedať na otázky ? 

p. starosta – súhlas na vylievanie výpalkov sme nedávali, na zahradenie cesty určite súhlas nemajú, 

cyklotrasa bola zhotovená na poľných cestách 

p. Petriľáková – mám informáciu, že prebieha trestné konanie vo veci neoprávneného nakladania 

s odpadom t.j. vylievanie výpalkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie p. Kšenžigha. 

 

p. Simoníková – počula som , že nám majú brať 3 m z pozemku, a že tam bude stáť bytovka. 

p. Starosta –  nikto Vám nejde brať z pozemku v návrhu územného plánu sú vytvorené plochy na 

budúcu výstavbu rodinných domov a ihrísk a bytových domov predtým boli plochy na bytovú 

výstavbu, teraz sú plochy na výstavbu rodinných domov ako aj na prístupové komunikácie. 

 p. Simoníková – plot od MŠ 234 je v dezolátnom stave  a neviem či to budete opravovať ? nakoľko 

máme včely v záhrade aby nedošlo k úrazom a pod. 

p. Starosta – neviem či to je z našej strany, určite sa na to pozrieme na mieste a skúsiť sa dohodnúť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie p. Simoníkovej. 

 

p. Lopatovský – my sme prišli len kvôli firme BGV s.r.o a chceme vedieť kedy bude nové stretnutie. 

p. Starosta – pozvánku nám prevzali ale určite ich pozveme na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

p. Petriľáková – obec nemôže začať nejaké konanie čo sa týka životného prostredia ? 

p. Starosta - neviem sa k tomu teraz vyjadriť. 

p. Petriľáková – navrhujem aby starosta na nasledujúce zastupiteľstvo pripravil informáciu ohľadne 

možnosti , ktoré má obec v rámci zákona na uvedené problémy. 

p. Matfiak – aby sa mohol urobiť chodník okolo kanála t.j. Gudanka až po Hudáka. 

p. Lopatovský – prístupová cesta k ČOV. 

p. Starosta – od miestnej komunikácie cesty až po koniec plota p. Hangurbadža, chceme vysypať 

drťou, materiál máme len je zlé počasie. Čo sa týka chodníka okolo kanála dá sa to zrobiť musíme to 

napočítať, dostať cenovú ponuku a nájsť peniaze v rozpočte. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie p. Lopatovského. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie p. Matfiaka. 

 

p. Fiľko – chcem len poslancom upresniť aké dôvody ma viedli k podaniu žiadosti o odkúpenie 

pozemku, aké práce som vykonal, aby som ochránil svoju nehnuteľnosť od zatečenia a vlhnutia 

nehnuteľnosti . Nakoľko mám registrovaný chov danielov, žiadam aby sa začal riešiť odchyt túlavých 

psov v obci z dôvodu vznikajúcich škôd, ktoré mi vznikajú pri tomto chove. 

Diskusia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie p. Fiľka. 

 

p. Ondrejčeková -  chcem sa vyjadriť k určitým otázkam, ktoré boli prednesené na minulých 

zasadnutiach OZ  -  nová kosačka bola kúpená v roku 2016 a školník má v popise prác aj kosenie 

školského dvora. 
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- školské ihrisko ( drevená časť ) máme na to ročnú kontrolu bezpečnosti ihriska, ktorá bola prevedená 

v 12/2018, určité náradia smú byť používané iba pod dohľadom pedagogického zamestnanca, nakoľko 

upozornenia nám stále zmizli, boli sme nútení ohradiť páskou z bezpečnostných dôvodov. 

- obedy zadarmo nie sú  celkom zadarmo v zmysle nariadení je stravná jednotka na 1. stupni je 1,21€, 

na 2. stupni je 1,34€ a materská škôlka 1,54 € ale dotácia je len 1,20€ od štátu. 

p. Marchevka – ja chcem spýtať na telocvičňu ? 

p. Ondrejčeková – je to zložité a na takúto stavbu je potrebné 400 tis € a to by mala financovať obec. 

p. Čajková – ja som sa na to pýtala ohľadne kosačky, nakoľko boli jarné zľavy na kosačky. Chcem sa 

opýtať koľko trvá školníkovi keď pokosí dvor ? 

p. Ondrejčeková – prácu si reguluje podľa prác , ktoré vykonáva v škole ale určite za jeden deň to 

nepokosí. 

p. Čajková – ja si myslím , že by bola dobrá veľká kosačka, a myslím si že by s obcou by mohol byť 

krytý jeho úväzok na 8 hodín. 

p. Hrebík – dáme firme kosiť a prepustíme zamestnanca ? 

p. Čajková – ja nechcem prepúšťať ale aby sa kúpila veľká kosačka. Chcem sa opýtať videla som na 

školskom dvore stavebné mechanizmy kto im dovolil vstup na školský dvor ? 

p. Ondrejčeková – ja som povolila p. Horalovi a to raz na betónovanie a druhý krát na dovoz tehál. 

p. Petriľáková – a čo keby stal sa nejaký úraz ? 

p. Ondrejčeková – nebolo to v čase vyučovania.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  vystúpenie riaditeľky školy p. Ondrejčekovej. 

 

K bodu 4 -  Informácia o Územnom pláne obce Hniezdne 

 

Starosta oboznámil poslancov o prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu na životné 

prostredie. Správa bola verejné prerokovaná s občanmi obce. Pripomienky občanov k správe boli 

doručené Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. 

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu o postupe spracovania územného 

plánu obce. 

 

K bodu 5 -  Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťami BGV s.r.o. a AGRO – 

Hniezdne, s.r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

 

Starosta informoval poslancov, že konatelia spoločnosti sa dnes ospravedlnili z dnešného rokovania  

ale , že prídu v inom termíne. Na ďalšie zasadnutie im bude poslaná pozvánka. 

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie ospravedlnenie zástupcov spoločnosti BGV 

s.r.o. a AGRO – Hniezdne s.r.o. a ich prizvanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 6 – Návrh na schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí okresu 

Stará Ľubovňa 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ s Návrhom Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí 

okresu Stará Ľubovňa, ktorý vypracovala firma Ekos spol. s.r.o. Stará Ľubovňa.  
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje  Spoločný program odpadového hospodárstva obcí 

okresu Stará Ľubovňa 

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

K bodu  7 – Schválenie prenájmu pozemkov spoločnosti AUTOALEX s.r.o. podľa schváleného 

zámeru 
 

Starosta predniesol návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre spoločnosť AUTOALEX s.r.o., 

Zámer poslanci schválili na minulom zasadnutí . 

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje  prenájom pozemku spoločnosti AUTOALEX s.r.o. 

v zmysle schváleného zámeru. 

 

K bodu  8 - Žiadosti občanov : kúpa pozemku – Radoslav Fiľko, prenájom pozemkov – Jana  

Tibenská, Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela 

Smoleňová-Guregová 
 

 

Starosta prečítal žiadosť p. Fiľka, o odkúpenie pozemku KN-E  293/1 o výmere 284 m2. 

Diskusia poslancov s p. Fiľkom. 

p. Petriľáková – také veci by sa nemali predávať a navrhujem odložiť túto žiadosť na ďalšie 

zasadnutie zastupiteľstva. 

p. Starosta – nevidím dôvod na odloženie na ďalšie zasadnutie, je tam rigol, ktorým tečie voda 

z určitého územia. 

Diskusia poslancov 

p. Petriľáková – sťahujem svoj návrh na odloženie žiadosti 

Starosta dal hlasovať o žiadosti p. Fiľka 

Hlasovanie:  za:  0  

       proti :  5  -  Compľová, Čajková, Pardus, Petriľáková, Krajgerová   

zdržal sa: 3  -  Hrebík, Jurcová, Vyrostek 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje  žiadosť o kúpu pozemku KN-E 293/1 o výmere 

284 m2 pre p. Fiľka 

 

Starosta prečítal žiadosti o prenájme pozemku na parkovanie vozidiel nad rigolom pri parku a to Jany 

Tibenskej, Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová – 

Guregová 

p.Compľová – už minule som hovorila, že nesúhlasím s parkovaním na tomto mieste, auta ohrozujú 

deti, ktoré sa hrajú v parku to môžeme zrušiť celý park. 

p. Hrebík – nesúhlasím aby ľudia platili nájom za parkovanie na obecnom pozemku, navrhujem 

prekryť kanál aby mohli parkovať svoje auta. 

p. Pardus – musíme vyriešiť parkovanie v obci a na to nám treba prijať VZN. 

Diskusia poslancov 

Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k žiadostiam. 

p.Petriľáková – navrhujem žiadosti na prenájom neschváliť a pripraviť riešenie na ďalšie zasadnutie 

OZ. 



 6 

Starosta dal hlasovať o prenájme pozemku na parkovanie vozidiel pre Janu Tibenskú, Jána Klimeka, 

Denisu Alexovú, Štefana Čorovčáka, Michala Derevjaníka, Michaelu Smoleňovú – Guregovú 

 

Hlasovanie:  za:  0   

       proti :  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková  0       

zdržal sa: 0  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje prenájom pozemku na parkovanie vozidiel pre Janu 

Tibenskú, Jána Klimeka, Denisu Alexovú, Štefana Čorovčáka, Michala Derevjaníka, Michaelu 

Smoleňovú – Guregovú 

 

Starosta navrhol hlasovať o súhlase na prekrytie kanála na základe žiadosti Jany Tibenskej, Ján 

Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová – Guregová 

 

Diskusia poslancov 

 

poslanci OZ – navrhujeme preložiť hlasovanie o súhlase s prekrytím kanála na ďalšie rokovanie OZ. 

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje preloženie žiadosti o súhlase na prekrytie kanála na 

základe žiadosti Jany Tibenskej, Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, 

Michaela Smoleňová – Guregová na najbližšie rokovanie OZ. 

 

Starosta prečítal žiadosť p. Bohuša Romaňáka, o výmenu pozemku KN-C 2131 za pozemok KN-C 

2128/2 podľa doloženého geometrického plánu. 

Diskusia poslancov 

Starosta vyzval poslancov aby preniesli návrh na uznesenie. 

p. Petriľáková – minule sme hovorili, že nebudeme prerokovávať žiadosti, ktoré prídu 3 dní pre 

rokovaním OZ. 

Starosta opätovne vyzval poslancov aby predniesli návrh na uznesenie. 

p. Petriľáková – navrhujem prerokovať túto žiadosť na najbližšie rokovanie OZ. 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá žiadosť p. Romaňáka na  najbližšie rokovanie OZ. 

 

Starosta prečítal žiadosť p. Milana Pardusa a Mgr. Renáty Pardusovej o povolenie prejazdu cez 

obecný pozemok za Materskou škôlkou. 

Diskusia poslancov 

p. Petriľáková – navrhujem prerokovať túto žiadosť na najbližšie rokovanie OZ. 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá žiadosť p. Pardusa a Mgr. Renáty Pardusovej 

o povolenie prejazdu cez obecný pozemok na  najbližšie rokovanie OZ. 

 

 

 

Starosta prečítal žiadosť p. Milana Pardusa a Mgr. Renáty Pardusovej na súhlas s umiestnením 

kanalizačnej prípojky cez obecný pozemok za Materskou škôlkou. 

Starosta dal hlasovať o odložení tejto žiadosti až po vybudovaní verejnej kanalizácie v tejto časti obce 

 Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá žiadosť p. Pardusa a Mgr. Renáty Pardusovej na súhlas 

s umiestnením kanalizačnej prípojky cez obecný pozemok za Materskou škôlkou až po vybudovaní 

verejnej kanalizácie v tejto časti. 

 

 

K bodu  9 – Informácie starostu obce 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ aké práce sa plánujú na najbližšie obdobie.  

 

 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu starostu obce Hniezdne 

 

K bodu  10. Diskusia 

 

p. Hrebík – ohľadne prípadu pohryzenia psom zasadala komisia pre vybavovanie sťažnosti, ktorá bola 

oprávnená aj keď firma BGV sa vyjadrila, že zlyhal ľudský faktor a prijali opatrenia aby sa to 

nestávalo ale navrhujeme aby zasadla komisia pre verejný poriadok a aby sa prijal záver a oboznámiť 

firmu s prijatým záverom. 

p. Čajková – chcem sa opýtať kedy sa bude asfaltovať cyklotrasa. 

p. Starosta – chcem aby to bolo tohto roku, s poľskou stranou je podpísaná dohoda, obce zo slovenskej 

časti požiadali Ministerstvo financií o spolufinancovanie projektu, doposiaľ neprišla odpoveď. Po 

ďalšie prebieha verejné obstarávanie. 

p. Hrebík – čo škôlka v akom stave to je ? 

p. Starosta – žiadosť máme schválenú, prišiel návrh zmluvy a máme na ministerstve návrh na verejné 

obstarávanie zhotoviteľa stavby. 

p. Čajková – bude zatvorená zadná brána ak budú akcie v Nestville parku ? 

p. Starosta – obec dáva vo svojom súhlasnom vyjadrení aj podmienku aby bol zabezpečený prístup na  

cyklotrasu pre turistov a občanov. 

p. Petriľáková – na papieri to dáme, ale reálne to nie je dostupné. V prípade ak to nebude dodržané 

nedáme súhlasne stanovisko na ďalší rok. 

p. Petriľáková – podľa schváleného rokovacieho poriadku majú byť zápisnice a nahrávky zverejnené, 

ale nahrávky zverejnené nie sú. Je problém s technickým riešením ? 

p. Krompaščíková – máme technické problémy musíme to riešiť s technickým prevádzkovateľom 

webovej stránky. 

p. Krompaščíková – na margo rokovacieho poriadku doposiaľ ste nedali písomný návrh zmeny 

rokovacieho poriadku. 

p. Petriľáková – uvedený návrh som dala ručne písaný k uzneseniam z uvedeného rokovania. 
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p. Petriľáková – posielanie úplných podkladov pre rokovanie OZ, prevádzkový poriadok cyklotrasy. či 

my máme možnosť dať pripomienky k prevádzkovému poriadku ? 

p. Starosta – zatiaľ máme prevádzkový poriadok na cyklotrasu, ktorú urobilo Mesto Stará Ľubovňa 

tam sme dali pripomienky čo sa týka poľnohospodárov a pod. Čo sa týka smerom na Kamienku ešte 

nie je nakoľko tam bol investor ĽRZM a ak máte pripomienky treba ich napísať aby sme ich mohli dať 

zapracovať. 

p. Petriľáková – čo sa týka asfaltovania chodníkov, vhodnejšia by bola zámková dlažba a to 

nehovorím staré obrubníky ich životnosť bude 5 rokov ? 

p. Starosta – životnosť 5 rokov ? chodníky sme robili s vlastnými zamestnancami čo sa týka osadenia 

obrubníkov a firma JUNO dala iba asfalt. Využívali sme materiál , ktorý sme mali k dispozícií. 

p. Petriľáková – vyúčtovanie lesov navrhujem aby p. Beck na najbližšie rokovanie pripravil  podrobnú 

správu čo sa týka stavu lesov, ťažby, financovania. 

p. Hrebík – asi pred 3 mesiacmi sme hovorili o nakladači pre obec či sa v tomto smere niečo robí ? 

p. Starosta – zatiaľ nie, ale vieme urobiť prieskum trhu nového stroja, alebo staršieho stroja. 

p. Vyrostek – ohľadne telocvične, ak sa to nedá cez dotácie aby sa uvažovalo v rozpočte o úvere na 

túto stavbu, nakoľko by mal končiť úver na dom smútku. 

Starosta dal hlasovať o návrhu p. Petriľákovej, aby správca lesov na najbližšom zasadnutí OZ pripravil 

správu o hospodárení v lesoch. 

Hlasovanie:  za:  8 -  Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus, 

                                       Hrebík, Vyrostek, Petriľáková   

       proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrh p. Petriľákovej, aby správca lesov na najbližšom 

zasadnutí OZ pripravil správu o hospodárení v lesoch. 

 

 

K bodu  11. Zhrnutie prijatých uznesení 

 

Starosta požiadal poslankyňu p. Petriľákovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu 

o prijatých uzneseniach p. Petriľáková prečítala uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na 

tomto zasadnutí. 

 

K bodu  12. Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,50 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ján Compeľ 

 

 

 

 

Overovatelia:   

        ( podpísané ) 

Anna Jurcová                                             ........................................ 

        ( podpísané ) 

Václav Vyrostek                                            ........................................ 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 30. mája 2019 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 30. mája 2019 prijalo tieto uznesenia:  

 

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 95 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťou BGV s.r.o. a AGRO -Hniezdne, 

s.r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

5. Návrh na schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí okresu Stará 

Ľubovňa 

6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2018 

a) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) stanovisko hlavného kontrolóra 

7. Schválenie prenájmu pozemkov spoločnosti AUTOALEX s.r.o. podľa schváleného zámeru 

8. Žiadosti občanov : kúpa pozemku – Radoslav Fiľko, prenájom pozemkov – Jana Tibenská, 

Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová - 

Guregová 

9. Informácie starostu obce 

10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 96 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Informácia o Územnom pláne obce Hniezdne 

5. Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťou BGV s.r.o. a AGRO -Hniezdne, 

s.r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

6. Návrh na schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva obcí okresu Stará 

Ľubovňa 

7. Schválenie prenájmu pozemkov spoločnosti AUTOALEX s.r.o. podľa schváleného zámeru 

8. Žiadosti občanov : kúpa pozemku – Radoslav Fiľko, prenájom pozemkov – Jana Tibenská, 

Ján Klimek, Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová - 

Guregová 

9. Informácie starostu obce 
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10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 97 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Hrebík, Pardus, Petriľáková.      

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

K bodu č.2 

UZNESENIE č. 98 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č.3 

UZNESENIE č. 99 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie p. Raabovej  

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 100 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie p. Kšenžigha 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 101 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie p. Simoníkovej 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 102 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie p. Lopatovského 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 103 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie p. Matfiaka  

  

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 UZNESENIE č. 104 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie p. Fiľka  

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 UZNESENIE č. 105 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

vystúpenie riaditeľky školy p. Ondrejčekovej 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

  

K bodu č.4 

UZNESENIE č. 106 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

ospravedlnenie zástupcov spoločnosti BGV s.r.o. a AGRO Hniezdne s.r.o., a ich prizvanie na 

najbližšie zastupiteľstvo. 

 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č.5 

UZNESENIE č. 107 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu o postupe spracovania územného plánu obce. 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 



 12 

 

K bodu č.6 

UZNESENIE č. 108 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
Spoločný program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa. 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 109 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
prenájom pozemku spoločnosti AUTOALEX s.r.o. v zmysle schváleného zámeru. 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č.8  

UZNESENIE č. 110 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

žiadosť o kúpu pozemku KN-E  293/1 o výmere 284 m2 pre p. Fiľka 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 111 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

prenájom pozemku na parkovanie vozidiel pre Janu Tibenskú, Jána Klimeka, Denisu Alexovú, Štefana 

Čorovčáka, Michala Derevjaníka, Michaelu Smoleňovú – Guregovú 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 112 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

preloženie žiadosti o súhlase na prekrytie kanála na základe žiadosti Jany Tibenskej, Ján Klimek, 

Denisa Alexová, Štefan Čorovčák, Michal Derevjaník, Michaela Smoleňová – Guregová na najbližšie 

rokovanie OZ. 

  

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 113 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odkladá  
žiadosť p. Romaňáka na  najbližšie rokovanie OZ. 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 114 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odkladá  
žiadosť p. Pardusa a Mgr. Renáty Pardusovej o povolenie prejazdu cez obecný pozemok na  najbližšie 

rokovanie OZ. 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 115 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odkladá  
žiadosť p. Pardusa a Mgr. Renáty Pardusovej na súhlas s umiestnením kanalizačnej prípojky cez 

obecný pozemok za Materskou škôlkou až po vybudovaní verejnej kanalizácie v tejto časti. 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

K bodu č. 9 

UZNESENIE č. 116 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce Hniezdne 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 10 

UZNESENIE č. 117 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
návrh p. Petriľákovej, aby správca lesov na najbližšom zasadnutí OZ pripravil správu o hospodárení 

v lesoch. 

 

V Hniezdnom, dňa  

          Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

 

 


