Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného
dňa 28.03.2019
Prítomní:

8 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny : Gabriela Compľová, Mgr. Mária
Krajgerová, Anna Jurcová, Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing.
Jana Petriľáková, Peter Pardus, Václav Vyrostek od 17,14 hod.

Neprítomní:

Jaroslav Hrebík – ospravedlnil sa z pracovných dôvodov

Ďalší prítomní:

hl. kontrolór : Ing. Júlia Rybovičová, Anna Krompaščíková, Gabriela Rurová,
Tibor Beck, RNDr. Peter Petrík

Verejnosť:

Dušan Lopatovský, Ján Marchevka, Mária Raabová, Radovan Čižinský,
Eva Selepová

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3.Vystúpenie občanov
4. Návrh č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
6. Žiadosti občanov – AUTOALEX, s.r.o. Hniezdne č. 126
7. Informácie starostu obce
8. Diskusia
9. Zhrnutie prijatých opatrení
10. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce, ktorý viedol
zasadnutie. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášaniaschopné. Predniesol
návrh programu a dal možnosť poslancom vyjadriť sa k nemu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
zastupiteľstva v znení:

s ch v a ľ u j e

návrh programu zasadnutia obecného

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3.Vystúpenie občanov
4. Návrh č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
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5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
6. Žiadosti občanov – AUTOALEX, s.r.o. Hniezdne č. 126
7. Informácie starostu obce
8. Diskusia
9. Zhrnutie prijatých opatrení
10. Záver
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov Gabrielu Compľovú, Moniku Čajkovú
a Annu Jurcovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Moniku Kubisovú a Mgr.
Máriu Krajgerovú, za zapisovateľa určil Teréziu Kindjovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať :
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom v o l í návrhovú komisiu v zložení: Gabriela Compľová, Monika
Čajková, Anna Jurcová.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e určenie overovateľov zápisnice: Mgr.
Moniku Kubisovú, Mgr. Máriu Krajgerovú.
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e
Terézie Kindjovej.

n a ve d om i e

určenie zapisovateľky zápisnice

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Dal hlasovať o správe o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus
0
0

Uznesenie :
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 OZ.
K bodu č. 3 – Vystúpenie občanov
Dušan Lopatovský vo svojom vystúpení položil viacero otázok, na ktoré reagoval starosta obce, resp.
poslanci.
- na ulici sa robilo osvetlenie, zostalo tam rozkopané, bude sa niečo robiť s tým chodníkom ?
Starosta – v budúcom týždni chceme začať s prácami na oprave chodníka
Dušan Lopatovský
ako je to s prístupovou cestou k čističke, čistička stojí už mesiace, je tam bahno, práši sa
z nej. P. Lopatovský rozdal prítomným fotografie prístupovej cesty
v akom riešení je hluk v obci, máte vyjadrenie z hygieny?
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Starosta – čo sa týka hluku v obci, hygiena vydala rozhodnutie pre BGV s.r.o., určila vykonať
opatrenia a aj životné prostredie určilo vykonať opatrenia proti šíreniu zápachu
o 17,14 hod. – príchod poslanca Václava Vyrosteka
-

môže nám obecné zastupiteľstvo pomôcť v tejto veci, my sme okrajový dom, treba radikálne
opatrenia proti hluku, chcem poprosiť o riešenie, máme veľmi sťažené podmienky pre život,
vlastníci firmy – je to silná skupina, treba na nich zatlačiť
Ing. Jana Petriľáková – súhlasím s tým, čo povedal p. Lopatovský, už konečne by sa malo prijať
uznesenie OZ, treba rokovať so zástupcami firmy kvôli hluku a výpalkom, aby sa to doriešilo do
konca
- ja som tiež obyvateľkou obce, ten zápach sa za posledné mesiace zmenil, ale na miestach, kde
boli výpalky povylievané, budú problémy s hmyzom a tiež bude zapáchať pri cyklotrase
p. Lopatovský - sa poďakoval a odišiel z rokovania OZ
Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
Lopatovského.

b e r ie

n a

v e d o m i e vystúpenie občana Dušana

K bodu č 4. Návrh č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
Hlavná ekonómka obce p. Anna Krompaščíková predniesla Návrh č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok
2019. Po prednesení reagovali poslanci OZ :
Ing. Jana Petriľáková – položka 713 úprava č.1, je zametacia metla, ktorú ste kúpili ?
Monika Čajková – to je tá, čo tak veľmi práši ?
Starosta –nie, zakúpená bola ručná malá metla; má šnek, ktorý sa dá sa použiť v zime na odhŕňanie
chodníkov, keď pracovník zametal krajnicu cesty, prášilo sa pri tom, ale keď prešiel na chodník, bolo
to v poriadku
Peter Pardus – má tá metla aj zberný kôš, aký má záber, nie je to tá veľká, je to konečná cena ?
Starosta –má zberný kôš, je to malá metla na chodníky, na veľkú urobíme výberové konanie
Monika Kubisová – veľká ešte nie je vyhliadnutá? ešte ste len navrhli prerozdelenie ?
Ing. Jana Petriľáková – v tých tabuľkách sú viaceré zmeny, úpravy
p. Anna Krompaščíková – úpravy RO sa týkajú prenesených kompetencií, sú to úpravy rozpočtovými
opatreniami
Ing. Jana Petriľáková – úprava položky služby 637 ?
p. Krompaščíková – súvisí tiež s prenesenými kompetenciami
Starosta obce dal hlasovať za schválenie Návrhu č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus, Václav Vyrostek
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s ch v a ľ u j e Návrh č.1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
K bodu č. 5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti

Hlavná kontrolórka obce Ing. Júlia Rybovičová prečítala Správu o kontrole plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom za rok 2018 a Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Obce Hniezdne za rok 2018.
Po prečítaní správy nasledovali reakcie poslancov OZ
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Ing. Jana Petriľáková – bolo by možné, aby sme správy dostávali ako prílohu v e-mailu ?
Ing. Júlia Rybovičová – áno, spolu s materiálmi vám budú zasielané
Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrole plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom za rok 2018.
Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e
o kontrolnej činnosti Obce Hniezdne za rok 2018.

n a

v e d o m i e Správu hlavného kontrolóra

K bodu č 6. Žiadosti občanov – AUTOALEX, s.r.o. Hniezdne č. 126
Žiadosť z predchádzajúceho zasadnutia OZ o prenájom pozemku vo vlastníctve obce o výmere 200
m2 na parkovanie motorových vozidiel pri výkone opravárenských prác autoservisu, v cene 33 €/ 1
rok. Túto plochu tvoria zastavaná plocha pred domom č,. 126 – 5m x10m - parc. 700/1 a zastavaná
plocha pred bývalou reštauráciou – 6m x 25m - parc. 701/2
Starosta - pri formulovaní zámeru sme zistili, že uznesenie bolo nesprávne definované. Žiadosť je od
spoločnosti Autoalex, s.r.o., uznesenie je adresované M. Alexymu, nie je uvedené na základe akého
§ zák. o majetku obce sa prenajíma, nie je definovaný osobitný zreteľ a nie je presne určený predmet
prenájmu.
Ing. Jana Petriľáková – osobitný zreteľ - že je to priľahlá plocha pred rodinným domom č. 126,
ktorého je vlastníkom
Mgr. Monika Kubisová – a čo s tým pozemkom pred reštauráciou? Môže byť osobitným zreteľom
parkovanie pre potreby susediacej prevádzky autoservisu, zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, odsek 9, písm.
c).
Ing. Jana Petriľáková – pripomenula, že k zámeru je potrebné doložiť kópiu katastrálnej mapy,
zakresliť plochu a doložiť ju ako prílohu k zmluve.
Starosta dal hlasovať za zrušenie Uznesenia č. 66 zo dňa 30.1.2019.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus, Václav Vyrostek
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom r u š í Uznesenie č. 66 zo dňa 30.1.2019.
Ing. Jana Petriľáková – s tou cenou sa nedá niečo robiť, lebo boli pripomienky, že iná firma platila za
nájom oveľa viac ?
Starosta – povedzte cenu
Jurcová – firma Premiér manažment platila 120 € ročne
Monika Čajková – každý, kto býva na dedine, parkuje na verejných priestranstvách, nechajme cenu
tak, on vyvíja aktivity pre obec
Ing. Jana Petriľáková – mne tá cena 33,- € neprekáža
Peter Pardus – navrhuje do budúcna pripraviť cenu nájmu za m2
Ing. Jana Petriľáková – 33 € dať do zmluvy do 31.12.2019, pre rok 2019
Starosta dal hlasovať za schválenie zámeru na prenájom častí pozemkov na parcelách KN-C 700/2 a
KN-C 701/2 podľa zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, odsek 9, písm. c) o výmere 200 m2 v sume 33 € pre
rok 2019 spoločnosti AUTOALEX s.r.o. Hniezdne č. 126 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, čo
znamená, že časť prenajímaných pozemkov na parcele KN-C 700/2 je priľahlou plochou pred
rodinným domom č. 126, ktorého vlastníkom je AUTOALEX s.r.o. a časť pozemku na parcele KN-C
701/2 pred bývalou reštauráciou z dôvodu parkovania pre potreby susediacej prevádzky autoservisu.
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Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana
Petriľáková, Peter Pardus, Václav Vyrostek
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s ch v a ľ u j e zámer prenájmu pozemkov na parcelách KN-C
700/2 a KN-C 701/2 podľa zák. č. 138/1991 Zb., parag.9a, odsek 9, písm. c) o výmere 200 m2
v sume 33 € pre rok 2019 spoločnosti AUTOALEX s.r.o. Hniezdne č. 126 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je prenajímaný pozemok na parcele KN-C 700/2 o výmere 50 m2 je
priľahlou plochou pred rodinným domom č. 126, ktorého vlastníkom je AUTOALEX s.r.o. a časť
pozemku na parcele KN-C 701/2 o výmere 150 m2 pred bývalou reštauráciou bude slúžiť pre potreby
parkovania susediacej prevádzky autoservisu.
K bodu č.7 Informácie starostu obce
Starosta obce informoval o dianí a plánovaných akciách. Po jeho vyjadrení nasledovali pripomienky
prítomných.
-

máme schválenú žiadosť na financovanie cyklotrasy od železničného priecestia po Kovanecký
most, v Poľsku nás vedúci partner informoval o postupe, projektová dokumentácia je na
kontrole u vedúceho partnera a potom začne verejné obstarávanie
- výstavba MŠ: odstúpili sme od zmluvy na základe predchádzajúcej žiadosti a podali novú
žiadosť s výhodnejším financovaním pre obec, v ktorej bola obec úspešná. Pri schvaľovaní
žiadosti boli nájdené neoprávnené výdavky, ktoré nesúvisia s výstavbou MŠ, týka sa to
výstavby spojovacej chodby medzi novou budovou materskej školy a školskou jedálňou.
- na základe zverejnenej výzvy bola v termíne podaná žiadosť na výstavbu multifunkčného
ihriska (vo výške 58 333 €) dotácia je max. do výšky 38 000 €, čakáme na odpoveď, ihrisko
plánujeme vystaviť na mieste zimného klziska
- v najbližších 2 mesiacoch začneme opravovať chodníky v okolí p. Lopatovského a p.
Kubašovskej, čistiť verejné priestranstvá, miestne komunikácie, chodníky, upratanie divokých
skládok ,vývoz kompostovísk
- 2x ročne vyložiť veľké kontajnery na veľkoobjemový odpad
- uchádzame sa o dotácie z ÚPSVAR na poskytnutie 1-2 pracovných miest na pozíciu robotník
Ján Marchevka - budú sa robiť cestné vpusty pri bytovke?
Starosta - chceme to robiť vlastnými silami, vodu stiahnuť do mreží dažďovej kanalizácie, ale
momentálne máme málo pracovníkov
Monika Čajková – bude sa niečo robiť s chodníkom na cintoríne ? Je tam blato.
Starosta – pozrieme sa na to a zhodnotíme, čo sa dá urobiť
Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom b e r i e n a v e d o m i e informácie starostu obce.
K bodu č. 8 Diskusia
Monika Čajková – ak firma Nestville robí akcie, dáva obec súhlas a povolenie ? Počas týchto akcií
návštevníci chodia po cyklotrase, treba aby bol vchod vzadu, aby bola priechodnosť cyklotrasy
Starosta – áno, dávame im súhlas, požiadavku dáme do podmienok
Ing. Jana Petriľáková – treba im dať do podmienok, aby bola cyklotrasa prístupná. Ak to nebudú
dodržiavať, na druhý rok sa im povolenie k akciám nedá. Navrhujem, aby súhlasy boli zverejnené, aby
sa občania vedeli brániť
Monika Čajková – priechod pre chodcov v časti pri p. Čajkovej nie je veľmi bezpečný. Autá tam
prechádzajú veľkou rýchlosťou, treba s tým niečo urobiť.
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Starosta – projekt dopravného značenia bol odsúhlasený políciou, dopravným inšpektorátom a SSC
Košice.
Gabriela Compľová – výhrady k parkovaniu áut na verejných priestranstvách, zvolať poriadkovú
komisiu, aby autá neparkovali na zelených pásoch a tiež aby sa neumývali na ulici alebo na zelených
pásoch. Okolo parku je prekrytý kanál, žiadam to odstrániť. Majitelia áut majú záhrady, nech si robia
garáže tam, majú aj zozadu prístup.
Ing. Jana Petriľáková – prekrytie sme povolili firme Premiér manažment
Gabriela Compľová – Janka Tibenská má tiež prekrytý kanál a nedala žiadosť, všade stoja autá a deti
nemajú kade ísť.
Anna Jurcová – máme detské ihriská, ľudia v ich okolí parkujú autá, deti nemajú ako prechádzať
Ing. Jana Petriľáková – opýtala sa na opravu striekačky pre hasičov
Starosta – p. Hrebík prišiel s návrhom, že dajú opraviť starú hasičskú striekačku, stálo by ich to menejcca 4500 eur a využijú aj časť dotácie. Kúpou novej striekačky by nič nevyriešili
Ing. Jana Petriľáková – máme o tom rozhodnúť teraz hneď ?
Starosta – treba zrušiť prijaté uznesenie o nákupe novej striekačky a starú dať do opravy
Starosta dal hlasovať za zrušenie Uznesenia č. 60 zo dňa 30.1.2019 na začatie výberového konania na
nákup novej hasičskej striekačky.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus, Václav Vyrostek
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom r u š í Uznesenie č. 60 zo dňa 30.1.2019 na začatie výberového
konania na nákup novej hasičskej striekačky.
Mgr. Monika Kubisová – treba vykonať prieskum trhu a potom zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.
Starosta – zadefinujte z ktorej položky 2500 €
Ing. Jana Petriľáková – 2500 € z položky 642 na položku 635 na údržbu
Peter Pardus opustil zasadaciu miestnosť z dôvodu telefonátu.
Starosta dal hlasovať o úprave rozpočtu 2500 € z položky 642 na položku 635na opravu motorovej
striekačky
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval :

7 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Václav Vyrostek
0
0
1 – Peter Pardus

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce: presun 2500 Eur z položky
642 na položku 635za účelom opravy motorovej striekačky.
Gabriela Compľová – p. Drabinská ma oslovila, že pri kostole, kde je bezbariérový vstup, je rozbitý
chodník a je problém prejsť vozíkom, či sa to nedá opraviť?
Starosta – obec dá súhlas na opravu
Ing. Jana Petriľáková – v súvislosti s požiadavkou p. Lopatovského okolo hluku v obci, pridám
problém výpalky v obci, žiadam pozvať zástupcov firiem BGV a Agro Hniezdne na rokovanie. Obec
má kompetencie, treba zvolať verejnú schôdzu, aby sa to navždy vyriešilo.
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Starosta dal hlasovať o požiadavke Ing. Jany Petriľákovej – prizvať zástupcov firiem BGV s.r.o.
a AGRO-HNIEZDNE s.r.o. na rokovanie OZ.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8 – Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Anna Jurcová,
Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Ing. Jana Petriľáková,
Peter Pardus, Václav Vyrostek
0
0

Uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom ž i a d a prizvať zástupcov firiem BGV s.r.o., Hniezdne č. 471
a AGRO-HNIEZDNE s.r.o., Hniezdne č.180 na rokovanie OZ.
Ing. Jana Petriľáková – v mieste, kde sa bude opravovať most, pri Hrebíkovi, Pardusovej, nebolo by
možné urobiť chodník, keď to už bude rozkopané ?
Peter Pardus – dať do návrhu rozpočtu na rok 2020 vybudovanie chodníka
Gabriela Compľová – najprv treba urobiť vodovod, ktorý je veľmi starý
Starosta – stavbu realizuje Slovenská správa ciest, ktorá opravuje most v havarijnom stave.
Ing. Jana Petriľáková – ten úsek je nebezpečný, autá z Popradu idú rýchlo, nie je poriadne osvetlenie,
dať do rozpočtu na ďalšie roky.
Ing. Jana Petriľáková - kde je naplánovaná kanalizácia v mieste Čajko, Zbuška ?
Starosta – v rigoloch od hostinca U dvoch bratov až hore do ulice, na druhej strane cesty cez záhrady
Ing. Jana Petriľáková – výkopové práce by si vedeli občania zabezpečiť vo vlastnej réžii, treba
vypočítať, koľko by to stálo podľa rozpočtu, dať návrh
Ing. Jana Petriľáková – p. starosta viete o tom, že je začaté správne konanie voči obci za
kompostovisko pri MUDr. Hovanovej? Čítala som, že inšpekcia životného prostredia bude
postupovať v zmysle správneho konania, že obec kompostoviskom porušila zákon.
Starosta – neviem o tom, treba to doniesť.
Ing. Jana Petriľáková – všimla som si, že firma CORA GEO poskytuje služby, pozerala som aj iné
obce a zdá sa mi to predražené, zmluva tam nie je.
Anna Krompaščíková – firma nám poskytuje podporu metodickú, technickú, serverovú, školenia.
Ročná podpora vychádza z ceny informačného systému a zakupujú sa tiež ďalšie moduly.
Ing. Jana Petriľáková – Obec Nová Ľubovňa má rozpočet zverejnený aj podľa položiek, prečo my tak
nemáme ?
Anna Krompaščíková – máme, je na internetovej stránke obce v časti povinné zverejňovanie, je podľa
položiek, len ho treba rozbaliť
Ing. Jana Petriľáková - geometrické práce pre obec v sume okolo 20 000 €
Starosta – sú to práce za 2 roky, firma Geodat nám poskytuje služby zameriavania, plány na novú
IBV
Ing. Jana Petriľáková – bola požiadavka OZ pripraviť prehľad finančných limitov v kompetencii
starostu obce, prečo ich nemáme ?
Anna Krompaščíková – limity sú v smernici Rozsah a spôsob použitia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce a v Zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Ing. Jana Petriľáková – požiadavka na p. Krompaščíkovú, do 7 dní zaslať smernice do e-mailovej
pošty
Ing. Jana Petriľáková – ako ste mali zaužívané zasadnutie finančnej komisie, ako to bolo
s poskytnutím materiálov? Ak budem potrebovať, z mojej strany príde požiadavka, čo potrebujem.
Anna Krompaščíková – finančná komisia zasadala na obecnom úrade, potrebné materiály som
pripravila členom komisie na rokovanie komisie a tie ostali vždy na úrade,
Monika Čajková – v školskej záhrade bola drevená telocvičňa, ktorá je nahnitá, dokedy tam bude, to
budeme čakať, kým nejaké dieťa spadne ?
Starosta – je to na kompetencii školy, oznámime to p. riaditeľke.
Monika Čajková – nová MŠ bude medzi budovami?
Starosta – áno, medzi budovami, v rozpočte je aj interiérové a exteriérové vybavenie
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Monika Čajková - pripravujú sa slávnosti jari, budú tam aj zástupcovia obce ?
Starosta – boli oslovené obce, kto má záujem, nech sa prihlási na zastupovanie obce vo varení jedál
Monika Čajková – a v čom budú súťažiť? Na internete to nie je.
Starosta – viem len to, čo je na internete, vo všeobecnosti
Mgr. Mária Krajgerová – informovala o účasti na stretnutí s poslancami obce a
predstaviteľmi spoločenských organizácií kvôli 200. výročiu posviacky chrámu . Vyjadrili súhlas so
spoluúčasťou. JDS prisľúbila pomoc pri organizovaní. Iné návrhy neboli prezentované.
K bodu č. 9 – Zhrnutie prijatých uznesení

Správu návrhovej komisie prečítala poslankyňa
zastupiteľstvom prijaté uznesenia.

Gabriela Compľová. Zhrnula v nej obecným

K bodu č. 10 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hod.
Zapísala : Terézia Kindjová

Overovatelia:

Mgr. Monika Kubisová

..............................................

Mgr. Mária Krajgerová

...............................................
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa
28. marca 2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.marca 2019 prijalo tieto uznesenia :
K bodu č. 1
Uznesenie č. 80

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
s ch v a ľ u j e
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a
zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3.Vystúpenie občanov
4. Návrh č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
6. Žiadosti občanov – AUTOALEX, s.r.o. Hniezdne č. 126
7. Informácie starostu obce
8. Diskusia
9. Zhrnutie prijatých opatrení
10. Záver
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
návrhovú komisiu v zložení poslanci: Gabriela Compľová, Monika Čajková, Anna Jurcová.
V Hniezdnom., dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice Mgr. Moniku Kubisovú, Mgr. Máriu Krajgerovú.
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V Hniezdnom , dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne:
Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
určenie zapisovateľky zápisnice Terézie Kindjovej.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu č. 2
Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu č.3
Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
vystúpenie občana Dušana Lopatovského.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu č. 4
Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
s ch v a ľ u j e
Návrh č.1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2019.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
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starosta obce Hniezdne

K bodu č. 5
Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom za rok 2018.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Obce Hniezdne za rok 2018.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu č. 6
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
ruší
Uznesenie č. 66 zo dňa 30.1.2019.
V Hniezdnom , dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
s ch v a ľ u j e
zámer prenájmu pozemkov na parcelách KN-C 700/2 a KN-C 701/2 podľa zák. č. 138/1991 Zb.,
parag.9a, odsek 9, písm. c) o výmere 200 m2 v sume 33 € pre rok 2019 spoločnosti AUTOALEX
s.r.o. Hniezdne č. 126 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prenajímaný pozemok na
parcele KN-C 700/2 o výmere 50 m2 je priľahlou plochou pred rodinným domom č. 126, ktorého
vlastníkom je AUTOALEX s.r.o. a časť pozemku na parcele KN-C 701/2 o výmere 150 m2 pred
bývalou reštauráciou bude slúžiť pre potreby parkovania susediacej prevádzky autoservisu.
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V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu č. 7
Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informácie starostu obce.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

K bodu č. 8
Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
ruší
Uznesenie č. 60 zo dňa 30.1.2019 na začatie výberového konania na nákup novej hasičskej striekačky.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu obce: presun 2500 Eur z položky 642 na položku 635.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne

Uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
žiada
prizvať zástupcov firiem BGV s.r.o. Hniezdne č. 471 a AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Hniezdne č. 180
na rokovanie obecného zastupiteľstva
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V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce Hniezdne
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