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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 16. decembra 2019 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2019 prijalo tieto uznesenia:  

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 159 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

5. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne 

7. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne  

8. Návrh rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

a) Návrh rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

b) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Návrhu rozpočtu Obce 

Hniezdne na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Hniezdne na rok 2020 s výhľadom na 

roky 2021 a 2022 

9. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

10. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

11. Žiadosti občanov a právnických osôb 

12. Informácie starostu obce 

13. Diskusia 

14. Zhrnutie prijatých uznesení 

15. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 160 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

volí 

členov návrhovej komisie v zložení Mgr. Mária Krajgerová, Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 161 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prednesenú starostom obce. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 162 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  
vystúpenie p. Emílie Krajgerovej.  
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 163 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 
vystúpenie p. Ľudmily Simoníkovej. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 164 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hniezdne č. 2/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 165 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu v § 5a ods. 6 písm. f. návrhu VZN o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne takto: 

f. Obec poskytne žiadateľovi dotácie v nasledujúcich termínoch: 

- do 31. marca príslušného kalendárneho roka vo výške 30% z celkovej sumy poskytnutej dotácie 

na príslušný rok,  

-  do 30. júna príslušného kalendárneho roka vo výške 70% z celkovej sumy poskytnutej dotácie 

na príslušný rok. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 166 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 7 ods. 1 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa slovné spojenie 

zamestnanec obce nahrádza slovom poskytovateľ. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 167 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 7 ods. 5 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa slovo 

zamestnancovi nahrádza slovom poskytovateľovi. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 168 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 8 ods. 1 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa slovo zamestnanec 

nahrádza slovom poskytovateľ. 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 169 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 8 ods. 2 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa vynecháva text: „- 

okrem prípadov, v ktorých rozhoduje starosta obce v súlade s oprávnením podľa Zásad hospodárenia s majetkom 

obce.“. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 170 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 8 ods. 3 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa slovné spojenie 

zamestnanec obce nahrádza slovom poskytovateľ. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 171 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej  na vypustenie textu: 

- v § 9 ods. 5 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne: 

Rozdiel medzi schválenou dotáciou a finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 9 ods. 4 tohto VZN bude 

prijímateľovi dotácie poskytnutý v prípade vyúčtovania celej pridelenej dotácie, a to do ... kalendárnych dní odo 

dňa overenia a potvrdenia správnosti vyúčtovania dotácie zo strany zamestnancov obce. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 172 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Jaroslava Hrebíka na zmenu textu: 

- v § 9 ods. 5 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa v druhej časti vety 

za spojenie „a to do“ dopĺňa číslica 30.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 173 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 10 ods. 1 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa dátum 31.12. 

nahrádza dátumom 30.11.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 174 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 11 ods. 6 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne sa slovné spojenie 

Príslušní zamestnanci obce vykonávajú nahrádza slovným spojením  Poskytovateľ vykonáva. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 175 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v § 13 ods. 1 návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne znie: Originály 

účtovných dokladov podľa § 11 ods. 5 písm. b tohto VZN je príjemca dotácie povinný poskytnúť k nahliadnutiu 

poskytovateľovi dotácie na základe jeho požiadavky. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 176 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie   

vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 177 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hniezdne č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 178 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v čl. 8 ods. 6 návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2014 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne takto: 

(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 

a) 0,20 eur za každý aj začatý m
2
 verejného priestranstva užívaného na osobitné účely a za každý aj začatý deň,  

b) pri užívaní verejného priestranstva na kultúrne podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov  je sadzba dane 0,40 eur za každý aj začatý m
2
 

verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 179 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v článku 3 odsek 4 VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Hniezdne znie takto: 

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,45 %  

b) záhrady 0,40 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,33 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 0,30 %  

e) stavebné pozemky 0,70 %  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 180 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  
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poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v článku 4 odsek 5 VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Hniezdne znie takto: 

(5) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy pre:  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,08 eur  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,14 eur  

c) chaty a stavby individuálnu rekreáciu 0,30 eur  

d) samostatne stojace garáže 0,25 eur  

e) stavby hromadných garáží 0,30 eur  

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,30 eur  

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,80 eur  

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,80 eur  

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,60 eur.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 181 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na zmenu textu: 

- v článku 5 odsek 4 VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Hniezdne znie takto: 

(4) Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru:  

a) 0,08 eur za byty 

b) 0,10 eur za nebytové priestory slúžiace ako sklad alebo sušiareň alebo kočikáreň, či práčovňa pre potreby 

obyvateľov bytového domu  

c) 0,25 eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 182 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Petriľákovej na zmenu textu:  

- v článku 11 odseku 13 VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne sa v poslednej vete slovo potvrdenie nahrádza slovom 

vyhlásenie.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 183 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poslanecký návrh Ing. Petriľákovej na zmenu textu:  

- v článku 11 odseku 14 návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2014 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Hniezdne sa vkladá šiesta odrážka, ktorá znie: 

- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 184 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie   
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vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 185 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 186 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 
žiadosť Gréckokatolíckej charity v Prešove o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1200 Eur. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 187 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 
žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť Centra voľného času vo výške 

430 Eur. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 8  

 

UZNESENIE č. 188 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

rozpočet Obce Hniezdne na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bez programovej štruktúry: 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2020  

v € 

Príjmy spolu 1 715 952 

Bežné príjmy 1 463 820 

z toho RO 48 262 

Kapitálové príjmy 119 865 

z toho RO              0 

Finančné operácie príjmové  132 267 

Výdavky spolu 1 715 952 

Bežné výdavky 1 401 066 

z toho RO    758 195 

Kapitálové výdavky 128 179 

z toho RO  3 000 

Finančné operácie výdavkové      186 707 

Hospodárenie obce  0 
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Rozpočet na 

rok 2021 

v € 

Rozpočet na 

rok 2022 

v € 

Príjmy spolu 1 478 458 1 493 241 

Bežné príjmy 1 478 458 1 493 241 

z toho RO 48 745 49 232 

Kapitálové príjmy              0          0 

z toho RO 0 0 

Finančné operácie príjmové               0           0 

Výdavky spolu 1 471 432 1 485 320 

Bežné výdavky 1 411 648 1 425 400 

z toho RO 765 777 773 435 

Kapitálové výdavky 0 0 

z toho RO 0 0 

Finančné operácie 

výdavkové 

59 784 59 920 

Hospodárenie obce  7 026 7 921 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep  

             starosta obce 

  

UZNESENIE č. 189 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

             

K bodu č. 9 

UZNESENIE č. 190 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra o finančnej kontrole stavu a vývoja dlhu obce a kontrole dodržiavania podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania k 31.12.2018. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

    starosta obce 

UZNESENIE č. 191 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra o kontrole vykonania inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov za rok 2018. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

              

K bodu č. 10 

UZNESENIE č. 192 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 193 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

poveruje 

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti  podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 194 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

poveruje 

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti zameranej na daň z nehnuteľností za obdobie 2015 až 2019 

v členení podľa VZN č. 3/2014 pre daň zo stavieb a daň z pozemkov. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 11 

UZNESENIE č. 195 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

žiadosť p. Beáty Majostekovej o povolenie splátok dlžnej sumy nájmu a finančnej zábezpeky.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 196 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

oznámenie firmy Simplex – AM s.r.o. o zriadení prevádzky a ohlásení prevádzkového času. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 197 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

nesúhlasí 

s prevodom nehnuteľností na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne zo dňa 22.10.2019. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 198 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá 

žiadosť p. Vladimíra Simoníka a Ľudmily Simoníkovej na ďalšie prerokovanie územného plánu obce.. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 12 

UZNESENIE č. 199 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 


