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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 31.7.2019 

 

Prítomní:  9 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny : Gabriela Compľová, Monika Čajková, 

Jaroslav Hrebík, Anna Jurcová, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika Kubisová, 

Peter Pardus, Ing. Jana Petriľáková, od 17:07 hod. Václav Vyrostek  

Neprítomní:   hlavná kontrolórka Ing. Rybovičová - ospravedlnená 

Ďalší prítomní:  Tibor Beck, Ján Compeľ, Anna Krompaščíková, RNDr. Peter Petrík - zamestnanci 

obce, Ing. Adriena Ondrejčeková – riaditeľka ZŠ s MŠ Hniezdne 

  

Verejnosť:  Miloš Maliňák, Mária Maliňáková, Ján Petriľák, Gabriel Korsch, Peter Víra, Emil 

Compeľ, Matej Kšenžigh, Vladimír Simoník, Ľudmila Simoníková, MUDr. Mária 

Turcsányiová 

 

PROGRAM :  

 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Hniezdne a návrh na schválenie Územného plánu obce Hniezdne   

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hniezdne 

6. Schválenie zámeny pozemkov na základe žiadosti pána Bohumila Romaňáka 

7. Diskusia 

8. Zhrnutie prijatých uznesení 

9. Záver 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice  

Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce Ing. Viktor Selep, ktorý 

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

uznášaniaschopné. Predniesol návrh programu. 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program rokovania. 

Poslankyňa Petriľáková navrhla úpravu programu – za bod 4 vložiť nový bod 5 – Jednoduché pozemkové 

úpravy Hniezdne. 

 

Počet prítomných poslancov:  8 

Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrh poslankyne Petriľákovej na zmenu programu 

rokovania. 
 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Hniezdne a návrh na schválenie Územného plánu obce Hniezdne 

5. Jednoduché pozemkové úpravy Hniezdne    

6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hniezdne 

7. Schválenie zámeny pozemkov na základe žiadosti pána Bohumila Romaňáka 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 

 

O 17:07 hod. prišiel poslanec Vyrostek 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Jurcovú, Kubisovú a Vyrosteka, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Hrebíka a Čajkovú, za zapisovateľa určil Annu Krompaščíkovú.  

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

 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Jurcová, Kubisová, 

Vyrostek.  

 

K bodu č. 2 – Kontrola uznesení OZ 
Starosta informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

poslankyňa Petriľáková – v uznesení č. 134 je uvedená nesprávna komisia, navrhuje skontrolovať podľa 

zvukového záznamu a opraviť znenie uznesenia, správne má byť uvedená finančná komisia.  

 
Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 1- Petriľáková 

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

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 3 – Vystúpenia občanov 

O slovo sa prihlásil občan Matej Kšenžigh – podal pripomienky k územnému plánu a nedostal odpoveď 

Petriľáková – pokiaľ majú občania pripomienky k územnému plánu, nech vystúpia v bode 4. 

 

O slovo sa z občanov už neprihlásil nik. 

 

K bodu č. 4 - Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

obce Hniezdne a návrh na schválenie Územného plánu obce Hniezdne 
Starosta oboznámil poslancov, že proces obstarávania územného plánu je ukončený, obec obdržala 

súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov i záverečné stanovisko Okresného úradu v Prešove a 

odovzdal slovo Ing. Stanislav Imrichovi – zastupujúcemu Obec Hniezdne v procese obstarávania ÚP, ktorý 

prítomných informoval o celom procese obstarávania a prerokovania ÚP. 

Poslanci a občania diskutovali s Ing. Imrichom. 
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Ing. Imrich vysvetlil, že základný dokument – Územný plán obce sa dá upravovať dodatkami ako úprava 

jednotlivej zóny územného plánu. 

poslankyňa Petriľáková – navrhla odložiť schválenie VZN 2/2019 a schválenie územného plánu obce 

Hniezdne o 9 mesiacov 

 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  7 – Čajková, Jurcová, Hrebík, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 2 – Compľová, Krajgerová 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom o d k l a d á  schvaľovanie: 

a) Územného plánu obce Hniezdne vypracovaného ateliérom URBEKO, s.r.o. so sídlom 
Konštantínova 3, Prešov, Ing. Arch. Vladimírom Ligusom, v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona 

o obecnom zriadení 
b)  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Hniezdne v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení 

o deväť mesiacov. 
 

Starosta konštatoval, že územný plán ani VZN 2/2019 neboli schválené. 

Ing. Imrich upozornil poslancov, že proces obstarávania je ukončený a nie je možné zapracovať žiadne 

zmeny do návrhu územného plánu po ukončení procesu jeho obstarávania. Musí prebehnúť celý proces 

odznova. 

Starosta poďakoval Ing. Imrichovi za podané informácie. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu Ing. Imricha na vedomie bez hlasovania. 

 

K bodu č. 5 - Jednoduché pozemkové úpravy Hniezdne 

Poslankyňa Petriľáková – požaduje informácie o jednoduchých pozemkových úpravách – Hospodársky 

dvor 

starosta – administratívu k tejto téme má pán Compeľ, preto sa bude k téme vyjadrovať aj on 

p. Compeľ – ide o valné zhromaždenie vlastníkov pozemkov v obvode pozemkových úprav 

starosta – na valnom zhromaždení sa určia stanovy, orgány združenia 

poslankyňa Petriľáková – prečo je v obvode pozemkových úpravách zahrnutá komunikácia, ktorá je obecná 

p. Compeľ – pri podaní žiadosť spoločnosťou AGRO-HNIEZNDE obec zistila, že cesta, ktorá je vo 

vlastníctve obce je v navrhovanom obvode a obec má záujem ju vysporiadať tak, aby bola kompletne 

obecná 

p. Kšenžigh – bude cesta od Kovanca po železničné priecestie zachovaná? 

starosta – už v prvom stanovisku bola podmienka, aby bola cesta zachovaná 

Stanovisko OZ : na vedomie 

 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu o jednoduchých pozemkových úpravách – 
Hospodársky dvor. 

 

K bodu č. 6 - Návrh na schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hniezdne 

Starosta odovzdal slovo pánovi Petríkovi, ktorý informoval poslancov o potrebe prijatia tohto VZN. VZN 

bolo zverejnené, pripomienky k nemu neboli. VZN bolo prerokované so školou a  sumy navrhované školou 

boli školou akceptované  

poslankyňa Petriľáková – sumy uvedené vo VZN  
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riaditeľka ZŠ Ing. Ondrejčeková – finančné pásma sú dané vyhláškou Ministerstva školstva, finančné 

pásmo bolo odkonzultované s vedúcou ŠJ a bolo určené tak, aby zohľadnilo finančné nároky na prípravu 

jedál 

poslankyňa Petriľáková – ako sa to dotkne rozpočtu 

starosta – nijako, sú to poplatky školy, vytvorené vlastné príjmy, ktoré v plnej výške poskytujeme na 

výdavky 

poslanec Pardus – či je materiálovo vybavená škola  

poslankyňa Čajková – s akým počtom stravníkov sa počíta 

pán Petrík – predpoklad je, že všetci žiaci budú stravníkmi 

poslankyňa Krajgerová – problémy s kapacitou 

riaditeľka ZŠ Ing. Ondrejčeková – kapacity sú obmedzené, budeme to musieť riešiť 

poslankyňa Čajková – čo deti so špeciálnymi požiadavkami na stravu 

riaditeľka ZŠ Ing. Ondrejčeková – máme také, aj teraz sa varí pre deti s obmedzením – bezlepkové diéty, 

cukrovkárom sa varí extra 

Hlasovanie o prijatí VZN 2/2019 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Hniezdne. 

 

K bodu č. 7 – Schválenie  zámeny pozemkov na základe žiadosti pána Bohumila Romaňáka 

starosta – na minulom zasadnutí bol uznesením schválený zámer zámeny pozemkov, ten bol v obci 

zverejnený a teraz je potrebné schváliť samotnú zámenu pozemkov 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani návrhy, starosta dal hladovať o zámene pozemkov. 

 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  s c h v a ľ u j e  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností: parcely  KN-C č. 2128/2 o výmere 
5527 m

2
,
 
druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu číslo 5/2019 zo dňa 21.23.2019 

vyhotoveného firmou Zdeno Baláž – GEODET, úradne overeným dňa 01.03.2019 pod číslom G1-96/2019 

katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve Obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 
1,065 01  Hniezdne za nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č. 2131, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 5527 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4949, pre katastrálne územie Hniezdne, obec 
Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Bohumlia Romaňáka, bytom Hniezdne č. 124, 065 01 

Hniezdne, nar. 12.12.1967 bez ďalšieho finančného vyrovnania v súlade so zámerom zámeny pozemku vo 
vlastníctvo Obce Hniezdne schváleného trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením číslo 125 zo 

dňa 27.06.20019.  

K bodu č. 8- Diskusia 

poslankyňa Compľová – či je pozemok pred domom č. 75 smerom k ceste obecný?; je tam postavený 

altánok, hlasná hudba, bašável; je to cesta na cintorín – je potrebné riešiť 

poslankyňa  Čajková – 2.7.2019 sa uskutočnilo stretnutie, ktoré zvolala pani Ščigulinská, na ktoré bola 

pozvaná aj ona, pani Raabová so synom i príslušníci polície za účelom, aby pani Raabová nevolala neustále 

políciu, keď je problém. V zápisnici zo stretnutia, ktorú nedostala, nie je uvedené, že pani Raabová i pani 

Krajňáková budú vyzvané na odstránenie vecí (krovitý porast, altánok) z obecného pozemku, na čom sa na 

stretnutí po odchode pani Raabovej dohodli. 
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poslankyňa Compľová – ide o hluk, ktorý tam je, nehodí sa to, je to nedôstojné vzhľadom k tomu, že 

v blízkosti je cintorín a obťažuje to aj iných občanov 

poslanec Hrebík – je to susedský spor ťažko riešiteľný  

poslankyňa Petriľáková – ako to bolo s kultúrnym podujatím 28.6.-29.6.2019, cyklotrasa počas akcie 

Nestvillu nebola prístupná; navrhuje, že na najbližšie zasadnutie pripraví návrh VZN, ktorým budú akcie 

spoplatnené, určia sa osoby, ktoré budú oprávnené ich kontrolovať, stanovia sa postihy; na finančnej 

komisii sa dohodli, že sa pozrú na daň z nehnuteľností pre podnikateľov – návrh na úpravu sadzieb pre 

podnikateľské subjekty pripraví na najbližšie zasadnutie OZ; zverejnenie zmlúv o nájme 

p. Krompaščíková – všetky platné zmluvy sú zverejnené v zmysle zákona o slobode informácií 

poslankyňa Petriľáková – v akom stave je zverejňovanie nahrávok  

p. Krompaščíková – zatiaľ to nevieme vyriešiť  

poslankyňa Petriľáková – navrhuje prijať uznesenie, aby nahrávky boli do 30.9. zverejnené 

 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  povinnosť zverejnenia nahrávok zo zasadnutí OZ odo dňa účinnosti 
Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku obce Hniezdne do 30.9.2019. 

 
poslankyňa Petriľáková – zmluvy o poskytnutie dotácie sa uzatvárajú dosť neskoro, aby sa výdavky mohli 

uplatniť za celý rok; aký bol rozpočet na telocvičňu a skúsiť jej výstavbu financovať z úverových zdrojov 

poslanec Hrebík – či sa plánuje realizácia kanalizácie od MKS po č. 23 

starosta – projekt je vypracovaný, môžeme ho zahrnúť do žiadosti, do rozpočtu na rok 2020 

poslanec Pardus – žiada o prípravu projektu realizácie prekrytia kanála s finančným vyčíslením 

poslanec Hrebík – pripraviť aj chodník na „Driľanec“; cyklotrasa smerom na Kamienku – cesta v časti, kde 

nie je asfalt, je prehradená oplotkom 

poslanec Pardus – cesta je súkromná AGRO-Hniezdne 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Pardusa na prekrytie kanála pri parku: 

Počet prítomných poslancov:  9 

Hlasovanie:  za:  8 – Čajková, Jurcová, Hrebík, Krajgerová, Kubisová, Pardus, 

Petriľáková, Vyrostek  

proti:  0 

zdržal sa: 1 - Compľová 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  prípravu realizácie prekrytia kanála pri obecnom parku 
s vypracovaním finančného krytia a termínu realizácie. 

 
poslankyňa Čajková – ako je obec zabezpečená v prípade havárie vo firme BGV, je tam množstvo alkoholu 

starosta – určite majú havarijný plán 

 

K bodu č. 9 – Zhrnutie prijatých uznesení  

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

zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 

 

K bodu č. 10 - Záver 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19.10 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Anna Krompaščíková 

 

Overovatelia: 

        

Jaroslav Hrebík     ......................................... 

       

Monika Čajková     ......................................... 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 31. júla 2019 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 31. júla 2019 prijalo uznesenia: 

 

 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 136 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Obecného zastupiteľstva: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Hniezdne a návrh na schválenie Územného plánu obce Hniezdne   

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hniezdne 

6. Schválenie zámeny pozemkov na základe žiadosti pána Bohumila Romaňáka 

7. Diskusia 

8. Zhrnutie prijatých uznesení 

9. Záver 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 137 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e  
návrh poslankyne Petriľákovej na zmenu programu rokovania: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Hniezdne a návrh na schválenie Územného plánu obce Hniezdne 

5. Jednoduché pozemkové úpravy Hniezdne    

6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hniezdne 

7. Schválenie zámeny pozemkov na základe žiadosti pána Bohumila Romaňáka 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce  
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UZNESENIE č. 138 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení poslanci: Jurcová, Kubisová, Vyrostek.  

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 139 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

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

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 140 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

o d k l a d á   
schvaľovanie: 

a) Územného plánu obce Hniezdne vypracovaného ateliérom URBEKO, s.r.o. so sídlom 

Konštantínova 3, Prešov, Ing. Arch. Vladimírom Ligusom, v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona 

o obecnom zriadení 

b) Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Hniezdne, v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení 

o deväť mesiacov. 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 141 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  
informáciu o jednoduchých pozemkových úpravách – Hospodársky dvor. 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

 

K bodu č. 6 
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UZNESENIE č. 142 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa určuje  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri 

Základnej škole s materskou školou Hniezdne  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 143 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom   

s c h v a ľ u j e   

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu nehnuteľností: parcely  KN-C č. 2128/2 o výmere 5527 m
2
,
 
druh pozemku ostatná plocha, podľa 

geometrického plánu číslo 5/2019 zo dňa 21.23.2019 vyhotoveného firmou Zdeno Baláž – GEODET, 

úradne overeným dňa 01.03.2019 pod číslom G1-96/2019 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve Obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1,065 01  Hniezdne za nehnuteľnosť zapísanú 

v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 2131, druh pozemku trvalé 

trávne porasty o výmere 5527 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na 

liste vlastníctva č. 4949, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo 

vlastníctve Bohumila Romaňáka, bytom Hniezdne č. 124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967 bez ďalšieho 

finančného vyrovnania v súlade so zámerom zámeny pozemku vo vlastníctvo Obce Hniezdne schváleného 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením číslo 125 zo dňa 27.06.20019.  

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 144 

Obecné zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e   
povinnosť zverejnenia nahrávok zo zasadnutí OZ odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku 

obce Hniezdne do 30.9.2019. 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 145 

Obecné zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e   
prípravu realizácie prekrytia kanála pri obecnom parku s vypracovaním finančného krytia a termínu 

realizácie. 

 

V Hniezdnom dňa 

         Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 


