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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hniezdne, 

konaného dňa 27.06.2019 

 

Prítomní:           Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Neprítomní:      2 poslanci – Kubisová, Hrebík 

Ďalší prítomní:  Rybovičová – hlavná kontrolórka obce, Beck, Krompaščíková, Ščigulinská, Compeľ –    

                             zamestnanci obce , Ondrejčeková- riaditeľka ZŠ s MŠ Hniezdne 

Verejnosť:          Pardus, Lopatovská, Lopatovský, Kriššák, Raabová, Regeš, Pardus    

 

PROGRAM: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťami BGV s.r.o.  a  AGRO Hniezdne 

s.r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

5. Žiadosti občanov 

6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2018 

a) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 

8. Informácie starostu obce 

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 17.03 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce, ktorý 

viedol celé zasadnutie. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6, p. Vyrostek vopred oznámil, 

že príde neskôr, teda OZ je uznášania schopné. 

Starosta predniesol návrh programu zasadnutia OZ a dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie:        za:             6 poslanci – Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Petriľáková, Pardus 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Jurcovú, p. Čajkovú, p. Krajgerovú, za 

overovateľov zápisnice určil p. Compľovú a p .Pardusa, za zapisovateľa p. Ščigulinskú. 

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

Hlasovanie:        za:             6 poslanci – Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Petriľáková, Pardus 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení  p. Jurcová, p. Čajková,  

p. Krajgerová. 

 

 

K bodu č. 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 č. 3.  – Vystúpenie občanov 

P. Raabová – nedostala odpoveď od starostu na podnet z minulého zastupiteľstva na riešenie 

susedských vzťahov 

- p. starosta – nevyjadrujem sa k Vašim susedským vzťahom 

 

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

 

K bodu č. 4.  -  Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťami BGV s.r.o.  a  AGRO 

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

Spoločnosti BGV s.r.o.  a AGRO Hniezdne s.r.o.  sa na rokovanie nedostavili, p. starosta prečítal 

ospravedlňujúci list spoločnosti  AGRO Hniezdne s.r.o. 

p. Petriľáková – obec mala pripraviť právomoci obce v oblasti starostlivosti o životné prostredie, 

pripomienkuje vylievanie výpalkov a  ďalších prešľapov firiem. Obec v rámci Dňa otvorených dverí na 

uvedených firmách mohla využiť na donútenie konateľov spoločností, aby sa dostavili na OZ. 

p. starosta – neviem, aké právomoci máte na mysli 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie ospravedlnenie zástupcov spoločností BGV 

s.r.o. a  Agro Hniezdne s.r.o.  

Hlasovanie:        za:             4 – p. Pardus, p. Krajgerová, p. Compľová, p. Jurcová 

   proti:        1 – p. Petriľáková 

                             zdržal sa:  1 – p. Čajková 

 

 

K bodu č. 5.  -  Žiadosti občanov 

Žiadosť p. Milana Pardusa a manželky Renáty o povolenie prejazdu k rodinnému domu cez obecný 

pozemok v areáli školy. 

p- Petriľáková – proti povoleniu prejazdu 

17.17. hod príchod p. Vyrosteka 
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p. Jurcová – školský dvor je ohradený, v súčasnosti nová brána, ktorá je  uzamknutá  kľúčom, 

prebehlo jednanie so školou? 

- p. Milan Pardus st. zdôvodňuje žiadosť syna skutočnosťou, že každý majiteľ rodinného domu v obci 

má príjazd ku vlastnému pozemku z obecného pozemku, taktiež je ochotný spolupodieľať sa na 

výstavbe nového oplotenia pozemku školského dvora. 

p. Ondrejčeková – zdôvodňuje nemožnosť prístupu k rodinnému domu cez školský dvor -  bezpečnosť 

detí, poistenie budovy, v prípade poskytnutia kľúča od brány, by bol porušený zákon. 

- p. Krajgerová – prístup k rodinnému domu a pozemku má majiteľ umožnený z verejného 

priestranstva, odvoláva sa na stavebné povolenie a jeho podmienky, ktoré majiteľ obdŕžal pred 

začatím stavby rodinného domu. 

p. Pardus Peter - navrhuje schváliť žiadosť za podmienky, že sa majitelia budú spolupodieľať na 

výstavbe nového oplotenia 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje žiadosť p. Pardusa a manželky Renáty o povolenie 

prejazdu k rodinnému domu cez obecný pozemok v areáli školy. 

Hlasovanie:        za:             1 -   p. Pardus 

   proti:        2  – p. Petriľáková, p. Čajková 

                             zdržal sa:  1  – p. Vyrostek, p. Compľová, p. Krajgerová, p. Jurcová 

 

Žiadosť p. Bohumila Romaňáka o zámenu pozemkov parcelné čísla 2131 a 2128/2 

- Diskusia poslancov po náhľade do geometrického plánu, ktorý tvoril súčasť žiadosti 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje žiadosť p. Romaňáka zámer prevodu vlastníctva 
majetku obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov: 

- parcely p. č. KN – C 2128/2 o výmere 5527 m2 – druh pozemku ostatná plocha, podľa 
geometrického plánu číslo 5/2019 zo dňa 21.02.2019 vyhotoveného spoločnosťou Zdeno Baláž - 
GEODET, Nová Ľubovňa 364, úradne overeným dňa 01.03.2019 pod číslom G1-96/2019 Okresným 
úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom 

na Bohumila Romaňáka, bytom Hniezdne č. 124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967 
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a to formou zámeny bez ďalšieho finančného vyrovnania za: 

- nehnuteľnosť zapísanú v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym 
odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4949, pre katastrálne územie 
Hniezdne, obec  Hniezdne, okres Stará Ľubovňa a pozemku – parcely registra “C“, parc. č. 2131 – 
trvalé trávne porasty o výmere 5527 m2 vo vlastníctve Bohumila Romaňáka, bytom Hniezdne č. 
124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967. 

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a 
odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa 
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 
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Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so 
zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že uvedené pozemky sú susediace a ich zámenou 
obec získa pozemok vyššej finančnej hodnoty. 

Hlasovanie:        za:             7 – p. Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

    p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

Žiadosti obyvateľov o vytvorenie parkovacích miest – žiadosť prejednávaná na zastupiteľstve 

30.05.2019.  Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie, navrhuje po prehodnotení 

situácie schváliť vytvorenie parkovacích miest .  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie stanovisko Komisie pre dopravu, verejný 

poriadok a životné prostredie.  

 

Hlasovanie:        za            7 – p.Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

    p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

Žiadosť p.  Radoslava Fiľka -  po neschválení žiadosti o odkúpenie žiada o prenájom obecného 

pozemku KNE 293/1 

 –p. starosta oboznámil poslancov so žiadosťou jej prečítaním. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer prenájmu pozemku KNE 293/1 

Hlasovanie:        za:             1 –  p. Pardus,  

   proti:        0 

                             zdržal sa:  6 – p. Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová, p. Petriľáková,  

                                                    p. Vyrostek       

 

 

K bodu č. 6. - Návrh záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2018 

 

a) P. Krompaščíková – predkladá a podáva informácie k Záverečnému účtu  obce za rok 2018 

 

Komisia pre financie, výstavbu  a lesné hospodárstvo navrhuje schváliť Záverečný účet obce  za rok 

2018 a  prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR  v sume 

16 329,69 eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č 583/2004 Z.Z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, presunúť na tvorbu rezervného fondu. 

  

b) Hlavná kontrolórka obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018 odporúča OZ uzatvoriť 

výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 
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- P. Petriľáková – dotaz na p. Becka – keď sa vysadia sadenice, sú nejako ochránené? Podľa 

mojich informácií, ktoré sú správne, sú tieto sadenice pravidelne poškodzované lesnou 

zverou. Bolo nejaké jednanie s poľovníckym združením? Navrhuje ochranu lesa oplotením. 

- oprava vozidla  Toyota Hilux – vysoké investície do opráv vozidla 

- P. Beck – áno bolo, škody sú pravidelne vyčíslené na predpísanom tlačive, nejedná sa však 

o znehodnotenie sadby, ale o škodu na prírastku. Tieto škody sú obci poľovníckym združením 

kompenzované dodávkou mäsa na obecné akcie. K oprave MV Toyota – jedná sa 

komplexnejšiu opravu  vozidla. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie:    

Záverečný účet obce za rok 2018   

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu obce za rok 

2018 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

 

Hlasovanie:         za:            7 – p. Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

          p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 

Hlasovanie:         za:            7 – p .Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

          p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po 

vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR  v sume 16 329,69 eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

Hlasovanie:         za:            7 – p. Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

          p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 7.  - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok prečítala hlavná 

kontrolórka obce, činnosť bude pozostávať: 

- kontrola evidencie nájomných zmlúv a dodržiavanie platenia nájomného v bytovom dome    

v Hniezdnom 

- kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných   

zdrojov financovania k 31.12.2018 

- vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2019 v zmysle plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie:         za:            7 – p. Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

          p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom poveruje na výkon činností hlavného kontrolóra na 2. polrok  

 v zmysle návrhu plánu kontrolnej činnosti 

 

Hlasovanie:         za:           7 – p.Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p.Krajgerová,  p.Pardus,  

          p. Petriľáková,  p.Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 8.  Informácie starostu 

 

-kosenie obce,   

-požiadavka na výmenu dverí na pošte,  

-požiadavky hasičov na súčinnosť pri usporiadaní pohárovej súťaže,  

-úprava vpustov pred 16 b.j . v obci, 

 -návrh na zakúpenie univerzálneho malého nakladača pre obec – cenová relácia približne 40 000 eur 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje obstaranie univerzálneho nakladača v cenovej relácii 

približne 40 000 eur  bez DPH.  

 

Hlasovanie:         za:            7 – p. Compľová, p. Čajková, p. Jurcová, p. Krajgerová,  p. Pardus,  

          p. Petriľáková,  p. Vyrostek 

   proti:        0 

                             zdržal sa:  0 

 

K bodu 9 Diskusia 

 

p. Petriľáková – bude umožnený prejazd pre cyklistov cez Nestville počas Dňa otvorených dverí? 

- p starosta – obec vydala povolenie na akciu za podmienky dodržania všetkých bezpečnostných  

podmienok a prejazd cyklistov cez cyklotrasu má byť umožnený 

- p. Petriľáková – ustajnenie dobytka – ako sa k danej veci vyjadrila obec? 

- p. starosta – obec nezaujala stanovisko k tejto veci 

- p. Petriľáková – faktúra za asfaltovanie chodníkov – výška faktúry je adekvátna? Navrhuje 

preverenie faktúry hlavnou kontrolórkou obce, taktiež sú práce vykonané lajdácky. Navrhuje prijatie 

uznesenia:  starostu obce žiada  o prizvanie člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné 

prostredie ku preberaniu stavebných prác na území obce Hniezdne. 

 - p. Pardus – súhlasí s nekvalitou vykonaných prác 
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- p. starosta – faktúra bola vystavená podľa priloženého súpisu prác. 

- p. Pardus – vytvorenie dopravného ihriska v areáli školy? 

- p. starosta, p. Ondrejčeková – bude prebiehať rekonštrukcia MŠ, až potom bude možná úprava 

terénu. 

- p. Čajková – podieľala sa obec na vytvorení bezbariérového vstupu do kostola? 

-p. starosta – nie, kostol nie je obecný 

- p. Pardus – príjazdová cesta ku kostolu  je obecná 

p. Petriľáková – žiada p. Becka prípravu podkladov,  kde boli použité sadenice podľa faktúr za marec 

apríl a máj 2019 

- p. Petriľáková – navrhuje zverejnenie  všetkých  platných nájomných zmlúv na  obecné pozemky – 

orná pôda, TTP.... 

- p. Čajková – v akom stave je Územný plán obce? 

-p. starosta – prebieha spracovanie oponentského posudku ku Správe o hodnotení strategického 

dokumentu 

-p. Pardus – na čističke odpadových vôd sa robilo niečo? 

-p. starosta – vykonané čistenie potrubia po havárii 

-p. Pardus – výstavba cyklotrasy? 

-p. starosta – čaká sa na schválenie financií zo štátneho rozpočtu 

-p. Čajková – bolo by možné umiestniť v obci viac lavičiek? Bol dobrý altánok a lavička pri škole 

-p. starosta – bol dobrý, ale bol problém s prevádzkovaním a neprispôsobivými občanmi. Je možné na 

uvedené miesto dať lavičku, ale zároveň bude potrebný aj odpadkový kôš, poprípade stojan na 

bicykle 

-p. Vyrostek – bolo by možné opraviť lavičky na ihrisku? 

-p. starosta – lavičky boli opravované minulý rok, prebehla výmena dosák, v priebehu dvoch týždňov 

boli lavičky poškodené, v súčasnosti sa plánuje oprava týchto lavičiek formou, akou boli opravované 

lavičky na ceste ku rampám. 

- p. Vyrostek – v Údolí mládeže nebude brigáda? Možné umiestniť  fotopasce? 

- p. starosta – obec v Údolí mládeže opravila lavičky, ohniská, pokosila trávu a podobne.    

-p. Pardus – úprava toaliet na ihrisku, sú v dezolátnom stave 

-p. starosta – hasiči boli pred usporiadaním okresnej súťaže upozornení na stav toaliet. 

-p. Krajgerová – navrhuje vyzvať majiteľa domu č. 105 na rekonštrukciu a údržbu domu, spod strechy 

opäť padajú tehly, je to nebezpečné 

- p. starosta – môžeme zaslať výzvu 

p. Petriľáková – žiada starostu o prizvanie člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné 

prostredie,   ktorý bude prítomný  pri preberaní stavieb na území obce Hniezdne,  

 

 

K bodu č.  10.  Zhrnutie prijatých uznesení 

Pani Krajgerová – členka návrhovej komisie predniesla správu o prijatých uzneseniach, ktoré prijalo 

obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 

 

 

K bodu 11 Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19.30 hod. ukončil zasadnutie OZ. 
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Zapísala: Monika Ščigulinská 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Gabriela Compľová                                            ....( podpísané )....... 

Peter Pardus                                                       .....( podpísané )....... 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 27. júna 2019  

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2019 prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 118 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľujeprogram zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Spoločné rokovanie obecného zastupiteľstva so spoločnosťami BGV s.r.o.  a  AGRO Hniezdne 

s..r.o. v zmysle uznesenia č. 94 

5. Žiadosti občanov 

6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2018 

a) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 

8. Informácie starostu obce 

9. Diskusia 

10. Zhrnutie prijatých uznesení 

11. Záver 

V Hniezdnom,  dňa  

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 

 

UZNESENIE č. 119 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

p. Monika Čajková, p. Anna Jurcová, p. Mgr. Mária Krajgerová. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 120 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 
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informáciu o plnení uznesení OZ. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 

 

K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

vystúpenie p. Raabovej. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 

 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 122 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

písomné ospravedlnenie neúčasti zástupcov spoločnosti BGV s.r.o. a AGRO Hniezdne s.r.o. na 

zasadnutí OZ. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 

UZNESENIE č. 123 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

vystúpenie Ing. J.Petriľákovej. 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje: 

žiadosť p. Milana Pardusa a manželky Mgr. Renáty Pardusovej o povolenie prejazdu  k rodinnému 

domu  cez obecný pozemok v areáli školy. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
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UZNESENIE č. 125 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje : 

zámer prevodu vlastníctva majetku obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

- parcely p. č. KN – C 2128/2 o výmere 5527 m2 – druh pozemku ostatná plocha, podľa 
geometrického plánu číslo 5/2019 zo dňa 21.02.2019 vyhotoveného spoločnosťou Zdeno Baláž - 
GEODET, Nová Ľubovňa 364, úradne overeným dňa 01.03.2019 pod číslom G1-96/2019 Okresným 
úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom 

na Bohumila Romaňáka, bytom Hniezdne č. 124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967 
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a to formou zámeny bez ďalšieho finančného vyrovnania za: 

- nehnuteľnosť zapísanú v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym 
odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4949, pre katastrálne územie 
Hniezdne, obec  Hniezdne, okres Stará Ľubovňa a pozemku – parcely registra “C“, parc. č. 2131 – 
trvalé trávne porasty o výmere 5527 m2 vo vlastníctve Bohumila Romaňáka, bytom Hniezdne č. 
124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967. 

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a 
odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa 
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 

Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so 
zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že uvedené pozemky sú susediace a ich zámenou 
obec získa pozemok vyššej finančnej hodnoty. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 126 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu Obce Hniezdne 

za rok 2018. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
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UZNESENIE č. 127 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2018. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 

 

UZNESENIE č. 128 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2018. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 

UZNESENIE č. 129 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje: 

Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 

UZNESENIE č. 130 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR  v sume 

16 329,69 Eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č 583/2004 Z.Z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 

 
K bodu č. 7 

 
UZNESENIE č. 131 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. 
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V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 

 

UZNESENIE č. 132 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom poveruje: 

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v 2. polroku 2019 v zmysle plánu kontrolnej 

činnosti. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 

K bodu č. 8 
UZNESENIE č. 133 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje: 

obstaranie univerzálneho nakladača v hodnote približne 40 000 Eur bez DPH. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 

K bodu č. 9 
UZNESENIE č. 134 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom žiada: 

starostu obce o prizvanie člena Komisie pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie ku 

preberaniu stavebných prác na území obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 

K bodu č. 5 
UZNESENIE č. 135 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje: 

p.Radoslavovi  Fiľkovi  zámer prenájmu  obecného pozemku KNE 293/1   

V Hniezdnom, dňa 

                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                          starosta obce 
 

 


