Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hniezdne,
konaného dňa 03.10.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

8 poslancov – Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková, príchod 17,10 Hrebík, príchod 17,20 Kubisová
Neprítomní: 1 poslanec – Výrostek
Ďalší prítomní: Rybovičová hlavný kontrolór obce , Beck, Krompaščíková- zamestnanci obce
Verejnosť:

Marchevka, Hlinka, Raabová

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Vystúpenia občanov
4. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
5. Hospodárenie Obce Hniezdne k 30.6.2019
6. Informácie starostu obce
7. Diskusia
8. Zhrnutie prijatých uznesení
9. Záver
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce, ktorý
viedol zasadnutie. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Starosta predniesol návrh programu a dal o ňom hlasovať :
Hlasovanie:
za:
6 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program 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. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
5. Hospodárenie Obce Hniezdne k 30.6.2019
6. Informácie starostu obce
7. Diskusia
8. Zhrnutie prijatých uznesení
9. Záver
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Čajkovú, p. Pardusa, p. Compľovú, za
overovateľov zápisnice určil p. Krajgerovú a p. Petriľákovú, za zapisovateľa určil Jána Compľa.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať:
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
Compľová.

6 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková
0
0
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Čajková, Pardus,

K bodu 2 - Kontrola uznesení OZ
Starosta informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za:
6 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
K bodu 3 - Vystúpenie občanov
p. Marchevka – sa zaujímal o cyklochodník.
p. Starosta – Trasa medzi „Kovancom“ a železnicou : na kontrole je dokumentácia pred verejným
obstarávaním na Ministerstve pôdohospodárstva aj na spoločnom technickom sekretariáte, ktorý
kontroluje aj technické veci, takže zatiaľ nemáme odpoveď. Po obdŕžaní odpovede začneme verejné
obstarávanie. Fyzický termín ukončenia cyklotrasy je podľa projektu koniec 09/2020.
p. Marchevka – otázka p. Compľovej vo veci parkovania na zelených pásoch v obci. Občan nesúhlasí,
aby autá boli parkované na zelených pásoch, pretože sa už nedá prejsť po ulici.
p. Compľová – chcem sa len opýtať, či boli zasielané výzvy občanom parkujúcim na zelených
pásoch.
p. Compeľ - nie
p. Čajková – oslovil ma p. Hlinka ohľadne sociálneho podniku v obci. Z tohto dôvodu som poslala
poslancom email s materiálom k danej problematike.
p. Compľová – je tu prítomný p. Hlinka, nech nás informuje.
Starosta dal hlasovať o príspevku p. Marchevku.
Hlasovanie:
za:
6 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková
proti :
0
zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie vystúpenie p. Marchevku.
17,10 príchod poslanca p. Hrebíka
p. Hlinka - vysvetlil zámer vytvorenia sociálneho podniku v obci Hniezdne. Išlo by sa o rôzne
stavebné práce, na ktoré je možné zamestnať ľudí aj so zdravotným postihnutím, na ktorých je možné
dostať rôzne kompenzačné príspevky.
17,20 príchod poslankyne p. Kubisovej
p. Compľová – aká je rentabilita podniku, podnik môže vykázať aj stratu ?
p. Hrebík – je to niečo podobné ako v obci Čirč.
p. Čajková – boli urobené projekty na rozostavanú budovu škôlky ?
p. Starosta – boli zhotovené rôzne projekty na túto budovu.
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

7 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková, Hrebík
0
1 - Kubisová

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie vystúpenie p. Hlinku.
K bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce Hniezdne, Ing. Rybovičovej, ktorá predniesla správu
o kontrole evidencie nájomných zmlúv, dodržiavanie podmienok ich plnenia s dôrazom na platenie
nájomného v bytovom dome obce Hniezdne. Hlavná kontrolórka doporučuje nasledovné opatrenie :
Vzhľadom na veľmi zlú platobnú disciplínu ( nezaplatený nájom, služby, zábezpeka a penále )
niektorých nájomníkov v 16 b.j. vymáhanie dlhov riešiť cestou zákonných noriem, následne
postupovať v zmysle zmluvy o nájme, článku V. – Odstúpenie od zmluvy.
p. Čajková – nedá sa urobiť splátkový kalendár ?
Diskusia poslancov
p. Pardus – navrhuje predvolať nájomníčku na prerokovanie záväzku na nájomnom a ostatných
platieb pred komisiu pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo.
Starosta dal hlasovať o správe hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Kubisová, Petriľáková
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o kontrole evidencie nájomných zmlúv,
dodržiavanie podmienok ich plnenia s dôrazom na platenie nájomného v bytovom dome obce
Hniezdne.
Starosta dal hlasovať za návrh poslanca p. Pardusa
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Petriľáková, Kubisová, Hrebík
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom žiada predvolať nájomníčku na prerokovanie záväzku na
nájomnom a ostatných platieb pred komisiu pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo.
K bodu 5 - Hospodárenie Obce Hniezdne k 30.6.2019
Starosta dal slovo p. Krompaščíkovej a tá oboznámila poslancov s hospodárením Obce Hniezdne
k 30.6.2019.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Kubisová, Petriľáková
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o hospodárení obce a lesov
k 30.6.2019.
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K bodu 6 – Informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov o cyklotrase Kovanec – železničná trať, o ktorej bola informácia
v rámci bodu č. 3, informoval o usporiadaní akcie Mesiac k úcty starším v kultúrnom dome, a
požiadavke Jednoty dôchodcov výberu priestorov na ich činnosť, a výstavbe materskej školy - nie je
ukončená kontrola verejného obstarávania na ministerstve a o prieskume vhodného nakladača.
Starosta navrhol poslancom aby sa nákup uvedeného nakladača realizoval formou leasingu, a to s 40%
- 50 % akontáciou s financovaním z rezervného fondu, ako nákup pre stredisko lesné hospodárstvo
formou mesačných splátok.
Diskusia poslancov
Starosta dal hlasovať o financovaní nakladača formou leasingu pre lesné hospodárstvo s akontáciou
maximálne 40 % z obstarávacej ceny.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

7 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Vyrostek
1 Petriľáková
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje nákup univerzálneho nakladača formou leasingu pre
lesné hospodárstvo s akontáciou maximálne 40% z obstarávacej ceny s financovaním z rezervného
fondu.
Starosta informoval o pripravovanej akcii - pamätného dňa Vidora Jurána, ktorý by sa mal uskutočniť
v novembri tohto roka.
Starosta informoval poslancov OZ, že dňa 03.10.2019 mu p. Kanciánová doručila návrh zmluvy na
pozemky v správe SPF. Ide o pozemky pod cyklotrasu smerom na Kamienku Starosta vysvetlil, že
pozemky vo vlastníctve SR môžu byť prevedené bezodplatne, ale pozemok vo vlastníctve neznámej
osoby je potrebné odkúpiť za znaleckú cenu, ktorú stanovil SPF na 2 ,-€ za 1 m2, t.j. 479 m2 za 958,-€
Diskusia poslancov
Starosta dal hlasovať o návrhu na odkúpenie pozemku pod cyklotrasou smerom na Kamienku od
Slovenského pozemkového fondu za cenu 2,- € za m2 vo výmere 479 m2 za cenu 958,-€.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Kubisová, Petriľáková
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje odkúpenie pozemku pod cyklotrasou smerom na
Kamienku od SPF za cenu 2,-€ za m2 vo výmere 479 m2 za cenu 958,-€.
Starosta dal hlasovať k bodu Informácie starostu obce
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Kubisová, Petriľáková
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informácie starostu obce Hniezdne
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K bodu 7. Diskusia
p. Kubisová – informovala OZ, o zasadaní kultúrnej komisie, kde navrhujú určité kultúrne podujatia a
to :
- uvítanie novorodencov, ktoré by sa uskutočňovalo raz v roku, a to v termíne do 30.11., kde
by sa dávali plakety s erbom obce ( drevené alebo kovové ) spolu s krátkym kultúrnym
programom
p. Krompaščíková – bral sa do úvahy zákon o ochrane osobných údajov ?
p. Kubisová - áno, aj nad týmto sme uvažovali, vlastne riešilo by sa to prihlásením rodičov. Ako
ďalšie akcie by sme navrhovali :
- oceňovacie podujatie Úspešný reprezentant obce v oblasti športu, kultúry,
s termínom 27.12.2019 v kinosále kultúrneho domu, kde by bol aj kultúrny
program
- klzisko, mládež by bola ochotná to robiť, ale chceli by sa opýtať
starostu, či by vyšiel v ústrety ohľadne hasičov, aby vedeli dostať vodu.
p. Hrebík – hadice, čerpadlo sú, len keď prišla zima, nemal to kto robiť ostalo to na Jánovi Havašovi
p. Starosta – to nie je na ochote starostu, všetko je nakúpené, pripravené v teplej hasičskej zbrojnici,
len musia dať sily dokopy.
p. Kubisová – ale treba postaviť mantinely obcou.
p. Starosta – my sme to vždy robili, ale keď treba robiť ľad, tam chýbala ochota urobiť to.
p. Kubisová – Adam Jurák by vedel pozháňať nejakých ľudí.
p. Kubisová – ďalším veľkým bodom je kino, bola myšlienka, aby sme ho zrekonštruovali a dostať
pekné peniaze za vystúpenia. Bola agentúra Čviro, ktorá by mohla častejšie chodiť. Preto by sme ako
komisia išli pozrieť na priestory kina niekedy utorok v budúcom týždni o 17,00 hodine.
p. Hrebík – aby sa do rozpočtu na budúci rok počítalo s výstavbou kanalizácie od p. Simákovej po
Kultúrny dom. Starosta, čo vieme o vyhláške vodného zákona, ktorý požaduje kolaudovať studne
v rodinných domoch?
p. Starosta – zatiaľ nemám takúto informáciu.
p. Petriľáková – plot, čo je realizovaný pri čokoládovni je na obecnom pozemku ?
p. Starosta – to nevieme zadefinovať. Predpokladám, že je to na hranici pozemku.
p. Petriľáková – boli zverejnené zmluvy o nájmoch, ak ste si ich pozreli, sú tam nájmy za 1hektár
smiešne, chcem sa opýtať, prečo sa doteraz nezvažovalo upraviť nájomne vzťahy ? niekde vychádza
3,-€ za hektár a niekde 25 ,-€ za hektár, to by boli slušne peniaze do obecného rozpočtu ?
p. Starosta – môžeme osloviť farmárov a rokovať s nimi.
p. Pardus – mám vedomosť, že sú už pripravené minimálne ceny nájmov podľa bonity pôdy, aby si aj
ľudia vedeli zistiť minimálny nájom za svoju pôdu.
p. Petriľáková – navrhujem, aby na najbližšie zastupiteľstvo bol pripravený návrh zimnej údržby.
p. Pardus- od koľko cm snehu sa bude čistiť ?
p. Petriľáková – povinnosť starať sa má obec, skúsiť to riešiť občanmi danej ulice, či by to zvládli, aby
neparkovali vozidlá na ceste.
p. Compľová – ale aj na zelených pásoch nech neparkujú autá, pretože sneh z chodníkov sa dáva práve
na tieto pásy.
p. Starosta – dozrieme na to.
p. Čajková – v poslednom čase sa veľa ťaží štrk tam, kde sú motorkári. Denne viac ako 20 áut, ľudia
tam majú pozemky. Má na to niekto povolenie ?
p. Starosta – my nevydávame povolenie na ťažbu.
p. Pardus – na ťažbu vydáva povolenie banský úrad. Ak chce niekto ťažiť, musí mať plán ťažby a pod.
p. Čajková – obec sa písomne nemôže opýtať, že sa zistila taká skutočnosť, kam sa vyváža ?
p. Hrebík – životné prostredie takéto veci rieši. Vlastníkom je Slovenská republika oni by sa mali o to
zaujímať.
p. Petriľáková – na internete je zverejnená výzva na verejné obstarávanie náučný chodník .
p. Starosta – je to výzva z programu vidieka, kde sa chceme zapojiť, ide o výstavbu spevnenej cesty od
rampy do Údolia mládeže ( kúpele ), ale máme trochu problém s vtáčím územím, kde sme
naplánovali obrubníky a makadam, nakoľko sme vedeli, že nám neschvália asfalt na vtáčom území.
Chceme sa zapojiť do výzvy a možno v budúcom roku by bola financovaná a realizovaná.
p. Čajková – aká je spoluúčasť obce.
p. Starosta – tam je financovanie 100 percent.

5

p. Compľová – na doplnenie : boli sme sa s p. E. Krajgerovou pozrieť na priestory v starej škôlke aj
v rozostavanej škôlke pre potreby Jednoty dôchodcov. Po novembrovej schôdzi dáme vedieť, ako sa
rozhodnú členovia Jednoty, o ktorú časť by sme mali záujem. Chcem sa opýtať: na niektorom
z posledných zasadnutí sme riešili požiadavku p. Simonikovej ohľadne plota, či sa s tým niečo
robilo ?
p. Starosta – bolo tam zvolané stretnutie, kde sa dohodlo na termíne zhotovenia plota.
p. Hrebík – ako sa postúpilo s multifunkčným ihriskom ?
p. Starosta – multifunkčné ihrisko by malo stáť na hokejovom ihrisku a ide sa robiť, nakoľko máme
schválenú dotáciu.
p. Compľová – plánuje sa na budúci rok urobiť aspoň na jednej ulici chodníky ?
p. Starosta – plánujeme asfaltové chodníky v časti Hangurbadžová – Gudanek.
p. Compľová – ale bola požiadavka aj na rajík.
p. Starosta – my to skúsime napočítať na 3 úseky a uvidíme, koľko to bude, ale určite 2 úseky by sme
mohli zvládnuť.
p. Hrebík – je potrebné určiť priority, ja si myslím, že kanalizácia je potrebnejšia.
p. Petriľáková – IBV Vyšná roveň ?
p. Starosta- tým, že nemáme územný plán, nemôžeme žiadať Slovenský pozemkový fond o pozemok,
ktorý je potrebný na verejné priestranstvo. Chceme pripraviť IBV do územného konania na inžinierske
siete, ale nevieme, ako dopadneme so Slovenským pozemkovým fondom.
p. Jurcová – nedá sa niečo urobiť s cestou na cintoríne od vchodu po schody.
p. Starosta – my sme zvažovali, že by sme tam dali betón, ale veľa ľudí nás upozorňovalo, že zničíme
stromy, takže hľadáme iné riešenia.
p. Compľová – či by sa nedalo niečo urobiť pri vjazde od sv. trojice na hlavnú cestu, nakoľko je tam
vyvýšená cesta a pre chodcov je to nebezpečné.
p. Jurcová – ten kríž na cintoríne sa nedá opraviť, veď je nakrivo.
p. Čajková – čo s tou telocvičňou v škole ?
p. Compľová – p. Výrostek minule navrhol, ak sa splatí úver na dom smútku, mohol by sa zobrať úver
na telocvičňu. Čo chceme brať úver na úver ?
Diskusia poslancov
p. Pardus – minule som sa pýtal na správu na financovanie prekrytia kanála, no nedostal som doposiaľ
odpoveď na financovanie a termín výstavby.
p. Starosta – ja to neviem tak povedať, musí prísť projektant, ktorý vypracuje projekt.
p. Pardus – ja som očakával správu s termínom a financovaním prekrytia kanála, či na to máme
v tomto roku, alebo to budeme robiť v budúcom roku.
p. Starosta – verím, že do rozpočtu to budeme mať pripravené.
p. Petriľáková – všetko odkladáme na december. Požadujem, aby ste pripravili, aké akcie budú
plánované na budúci rok, aby sa poslanci mohli pripraviť k rozpočtu.
p. Starosta – pripravíme zoznam plánovaných aktivít na budúci rok s finančným odhadom.
Starosta dal hlasovať o uznesení na prípravu aktivít v budúcom roku.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Kubisová, Petriľáková
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom žiada starostu o prípravu investičných aktivít a iných aktivít
s finančným odhadom na rok 2020.
p. Rybovičová – urobila prieskum ohľadne ceny asfaltov, nakoľko bola požiadavka, že v Hniezdnom
bola predražená cena pokládky asfaltu. Podľa mojich zistení sa cena pohybuje od 18 – 22,-€ a záleží
od hrúbky pokládky a či je to ručná alebo finišerom. Z tohto zistenia vyplýva, že cena asfaltu v
Hniezdnom nebola predražená.
Diskusia poslancov
p. Krajgerová – poslali ste výzvu firme AAA invest ohľadne chátrajúceho stavu dom č.s. 103, 105 ?
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p. Starosta – výzvy sme poslali.
p. Petriľáková – mám otázku, nič sa nerobilo v obci, aby mohli členovia komisie skontrolovať práce.
p. Starosta – nie, také práce neboli, v obci sa kosili verejné priestranstvá, niektorí pracovníci boli na
dlhodobej práceneschopnosti.
p. Hrebík – keď sa zverejňujú dokumenty na verejnej tabuli, aby bolo vyhlásené v rozhlase raz
doobeda a raz poobede, že dokumenty boli zverejnené na verejnej tabuli.

K bodu 8. Zhrnutie prijatých uznesení
Starosta požiadal poslankyňu p. Čajkovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu o prijatých
uzneseniach. P. Čajková prečítala uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí
a v rámci čítania uznesení sa zistilo, že sa neprijalo uznesenie v bode č.6 ohľadne delimitácie pozemku
od SPF.
Starosta dal hlasovať o delimitácii pozemku do SPF.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

8 - Krajgerová, Compľová, Čajková, Jurcová, Pardus,
Hrebík, Kubisová, Petriľáková
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje nadobudnutie pozemkov formou delimitácie od
Slovenskej republiky v správe SPF pod cyklotrasou v smere na Kamienku.
K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18,50 hod. ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: Ján Compeľ

Overovatelia:
Mária Krajgerová

( podpísané )
........................................
( do termínu zverejnenia nepodpísané )

Jana Petriľáková

........................................
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 03.októbra 2019
v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 03. októbra 2019 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č.1
UZNESENIE č. 146
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. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
5. Hospodárenie Obce Hniezdne k 30.6.2019
6. Informácie starostu obce
7. Diskusia
8. Zhrnutie prijatých uznesení
9. Záver
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce

UZNESENIE č. 147
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení Čajková, Pardus, Compľová.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č.2
UZNESENIE č. 148
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. 149
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie :
vystúpenie p. Marchevku.
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V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie :
vystúpenie p. Hlinku
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č.4
UZNESENIE č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o kontrole evidencie nájomných zmlúv, dodržiavanie podmienok ich plnenia s dôrazom na
platenie nájomného v bytovom dome obce Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
žiada
predvolať nájomníčku na prerokovanie záväzku na nájomnom a ostatných platieb pred komisiu pre
financie, výstavbu a lesné hospodárstvo.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č.5
UZNESENIE č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o hospodárení obce a lesov k 30.6.2019.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č.6
UZNESENIE č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
nákup univerzálneho nakladača formou leasingu pre lesné hospodárstvo s akontáciou maximálne 40%
z obstarávacej ceny s použitím rezervného fondu.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
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UZNESENIE č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
odkúpenie pozemku pod cyklotrasou smerom na Kamienku od SPF za cenu 2,-€ za m2 vo výmere 479
m2 za cenu 958,-€.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
informácie starostu obce Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č. 7
UZNESENIE č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
žiada
starostu o prípravu investičných aktivít a iných aktivít s finančným odhadom na rok 2020.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č.8
UZNESENIE č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
nadobudnutie pozemkov formou delimitácie od Slovenskej republiky v správe SPF pod cyklotrasou
v smere na Kamienku.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce

10

