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                                                                                   Zápisnica 

                                          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hniezdne 

                                                                      konaného dňa 17.06.2020 

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

Neprítomní: poslanci - Hrebík (ospravedlnený),  Kubisová (neskorší príchod o 17.35) 

Ďalší prítomní: A. Krompaščíková, J. Compeľ, T. Kindjová, G. Rurová – zamestnanci obce, Ing. 

Rybovičová - hlavná kontrolórka obce, A. Ondrejčeková–riaditeľka ZŠ s MŠ Hniezdne 

Verejnosť – M. Raabová, M. Demčák, M. Kšenžigh,  M. Palla, P. Kubis  

PROGRAM 

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

a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 

5. Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 – návrh na schválenie 

7. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020 

a) Návrh na schválenie hospodárenia 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020 

8. Informácia o realizácii investičných akcií: Hniezdne – cyklotrasa na p. č. 3563 v rámci projektu 

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. Etapa; Materská škola Hniezdne v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje 

9. Návrh na schválenie prijatia návratných zdrojov financovania formou bankového úveru 

10. Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 26.03.2020 

11. Prerokovania protestu prokurátora zo dňa 20.05.2020 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2020 o verejných kultúrnych 

podujatiach 

13. Žiadosti občanov a právnických osôb 

14. Informácie starostu obce 

15. Diskusia 

16. Zhrnutie prijatých uznesení 

17. Záver 

K bodu č. 1  

Zasadnutie OZ o 17.00 hod. otvoril a prítomných privítal starosta obce, ktorý viedol zasadnutie OZ. 

Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7. P. Hrebík sa ospravedlnil zo zasadnutia OZ, p.                                                                                                                                                             

Kubisová oznámila neskorší príchod. OZ je uznášania schopné. Starosta obce prečítal návrh programu 

OZ a dal zaň hlasovať .  

Hlasovanie: Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek  

                      Proti:  0 

                      Zdržal sa: 0 

Znenie Uznesenia č. 200: OZ v Hniezdnom schvaľuje Program zasadnutia OZ. 
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Poslankyňa Petriľáková podala poslanecký návrh na zmenu Programu zasadnutia OZ. Po vynechaní, 

doplnení a presunutí jednotlivých bodov a doplnení znenia bodu 2 má Program znenie: 

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

a overovateľov zápisnice   

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 

3. Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 26.03.2020 

4. Prerokovanie protestu prokurátora zo dňa 20.05.2020 

5. Vystúpenia občanov 

6. Žiadosti občanov a právnických osôb 

7. Delegovanie zástupcov obce do rady školy 

8. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 – návrh na schválenie 

10. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2019: 

a) Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2019 

b) Návrh na schválenie hospodárenia  

11. Informácia o realizácii investičných akcií: Hniezdne – cyklotrasa na p. č. 3563 v rámci projektu 

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa; Materská škola Hniezdne v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje 

12. Návrh na schválenie prijatia návratných zdrojov financovania formou bankového úveru 

13. Prerokovanie nájomných zmlúv na poľnohospodársku pôdu 

14. Zmena v Komisii pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

15. Informácie starostu 

16. Diskusia 

17. Zhrnutie prijatých uznesení 

18. Záver 

Hlasovanie: Za: 6 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Petriľáková  

                      Proti: 0 

                      Zdržal sa: Vyrostek  

OZ prijalo Uznesenie č. 201 v znení -  OZ v Hniezdnom schvaľuje poslanecký návrh Ing. J. Petriľákovej 

na úpravu a doplnenie schváleného programu zasadnutia OZ. 

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Krajgerovú, za overovateľov p. Čajkovú a p. Pardusa. Do 

návrhovej komisie navrhol p. Compľovú, p. Jurcovú a p. Vyrosteka.                                                                                                                                                                        

Hlasovanie za návrhovú komisiu:   

Za: 6 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Vyrostek 

              Proti: 0  

              Zdržal sa: Petriľáková 

OZ prijalo Uznesenie č. 202 v znení - OZ v Hniezdnom volí členov návrhovej komisie v zložení Anna 

Jurcová, Gabriela Compľová, Václav Vyrostek 
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K bodu č. 2 

Starosta obce informoval OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 

16.12.2019. Poslankyňa Petriľáková položila otázku týkajúcu sa číslovania uznesení; posledné číslo 

z predchádzajúceho zasadnutia bolo 199, t.j. nasleduje č. 200.  OZ vzalo na vedomie plnenie 

uznesení. 

Hlasovanie: Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek  

                     Proti: 0 

                     Zdržal sa: 0                

OZ prijalo Uznesenie č. 203 v znení -  OZ  v Hniezdnom berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ prednesenú starostom obce. 

K bodu č. 3 

Starosta obce informoval OZ o upozornení prokurátora. Obecný úrad zaslal svoje stanovisko, 

potrebné je aj vyjadrenie OZ.  

V rozprave sa vyjadrili: 

Petriľáková 

- v decembri prijaté uznesenia treba prijať ešte raz 

- doplniť rokovací poriadok – bod s návrhovou komisiou 

- návrhy uznesení zasielať poslancom dopredu s materiálom na rokovanie 

- otázka, či starosta číta uznesenia, ktoré podpisuje  

Čajková 

- či obecný úrad zaslal vyjadrenie 

- nie je problém pripraviť znenia uznesení dopredu 

Krompaščíková 

- návrhy uznesení sú v pripravených materiáloch na rokovanie; návrhy predložené priamo na 

rokovaní majú predložiť navrhovatelia. Otázka smerovaná p. Petriľákovej, či pripravila znenia 

v ňou predkladaných bodoch  

Rybovičová, kontrolórka obce                                                                                                                                                                                

- informovala o praxi v iných obciach. Potvrdila, že to funguje tak, ako to vyjadrila p. 

Krompaščíková, alebo sa uznesenia tvoria priamo na zasadnutí OZ 

Krajgerová  

- zverejňovať dokumenty po jazykovej, štylistickej úprave, po kontrole obsahovej a formálnej 

stránky 

Pardus 

- riešením je aj to, že zasadnutia budú častejšie a nebude potrebné robiť veci na poslednú 

chvíľu 

Starosta 

- OZ musí prerokovať upozornenie prokurátora 

- OZ musí vyjadriť svoje stanovisko 

- ak bolo pochybenie na strane starostu, bolo aj na strane OZ 
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Po prerokovaní prijalo OZ Uznesenie č. 204 v znení: 

OZ v Hniezdnom prerokovalo upozornenie prokurátora č. Pd 7/20/7710-7. 

Hlasovanie:  Za: 6 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Vyrostek  

                       Proti: 0 

                       Zdržal sa: Petriľáková 

K tomuto bodu bolo prijaté ešte Uznesenie č.205 v znení: OZ v Hniezdnom prijme zmenu 

Rokovacieho poriadku a bude včas odovzdávať materiál Obecnému úradu. 

Hlasovanie:  Za: 6 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Vyrostek 

                       Proti: 0 

                       Zdržal sa: Petriľáková  

K bodu č. 4 

OZ sa zaoberalo protestom prokurátora, ktorý podala firma Simplex – AM, s. r. o., Mierová 16, Stará 

Ľubovňa.  

V rozprave vystúpili: 

Petriľáková 

- boli spochybnené termíny v zákonom stanovenej lehote 

- OZ sa k iným žiadostiam nevyjadrovalo 

- žiada udeliť slovo zástupcovi spoločnosti  

- nechce v obci hazard 

- vybavovať žiadosti v zákonných lehotách                                                                                                                                                                

Compľová 

- budova sa plánuje zbúrať (nie je však majetkom obce); ako bude riešené parkovanie; v hale  

budú robiť diskotéky (nesúhlas obyvateľov) 

Starosta 

- v tejto veci prebieha správne konanie; vyjadrenie bude po ňom 

- firma mala podanú žiadosť na otváracie hodiny 

p. Palla, zástupca spol. Simplex – AM, s. r. o.  

- postup obce bol neoprávnený pri vydávaní stanoviska 

- boli nedodržané zákonné lehoty  

- nedodržané lehoty odpovede 

- OZ nemôže zakázať hazard, iba ak sa sťažuje 30 % obyvateľov  

Príchod poslankyne M. Kubisovej o 17.35 hod.  

OZ udelilo slovo zástupcovi spoločnosti SIMPLEX – AM, s. r. o. a prijalo následné Uznesenie č. 206  

v znení: OZ v Hniezdnom schvaľuje udelenie slova zástupcovi spoločnosti Simplex – AM, s. r. o., 

Mierová 16, Stará Ľubovňa Martinovi Pallovi; OZ berie na vedomie vystúpenie zástupcu spoločnosti 

Simplex - AM s. r. o. Mierová 16 Stará Ľubovňa Martina Pallu; OZ prerokovalo protest prokurátora č. 

Pd 18/20/7710-4.  

Hlasovanie za udelenie slova zástupcovi spoločnosti Simplex – AM, s.r.o.: 
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Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Kubisová    

OZ v Hniezdnom vzalo na vedomie vystúpenie spoločnosti SIMPLEX – AM, s. r. o. Mierová 16, Stará 

Ľubovňa Martina Pallu . 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus,  Petriľáková, 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ v Hniezdnom prerokovalo protest prokurátora č. Pd 18/20/7710-4. 

Hlasovanie:   

Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Petriľáková   

K bodu č. 5  

V tomto bode programu udelil starosta slovo občanom. Vystúpili: 

- p. M. Raabová – sťažovala sa na opakované nevhodné správanie sa minoritného obyvateľstva 

v jej susedstve; na susedské spory – predovšetkým hluk po 22.00 hod.; na autá 

prechádzajúce okolo jej nehnuteľnosti, ktoré znepríjemňujú bývanie a poškodzujú aj 

plynomer – únik plynu; na Novej štvrti jej boli vymenené pozemky; sused Krajňák si nárokuje 

jej záhradku; pozemok pri dome by vraj mala dať obci, aby sa mohla urobiť cesta na cintorín      

- p. M Kšenžigh – poľné cesty na Veľkom brehu – predelili mu jeho pozemok, takže má 

problém pri žiadaní dotácií; rigol pri ceste, ktorý zachytáva vodu ; pýtal sa na stav Územného 

plánu Obce; AGRO-Hniezdne dostalo 10 ha pozemkov od štátu na sady  

- poslankyňa Petriľáková – prečo sú oplotené komunikácie – poľné cesty 

- p. M. Demčák – parkovisko pri bytovkách je s jamou a voda tečie do pivníc; v susednej 

záhrade p. Gabriela Korscha je kompostovisko, ktoré zapácha, je tam väčšia koncentrácia 

hmyzu; či je potrebné žiadať povolenie, ak si chce dať zaskliť balkón  

- list p. Vladimíra Matfiaka, ktorý prečítala poslankyňa Petriľáková  - v ňom vyjadril sklamanie 

z práce poslancov – zbúral sa plot okolo kostola a v parku, ktorý sa neobnovil a často sa tam 

vyskytujú psie exkrementy; v zimnom období je zúžená cesta na zastávku pri družstve 

a chýba tam priechod pre chodcov; chodník pri kanáli je neupravený a chýba pri ňom verejné 

osvetlenie, treba ho prekryť ; je potrebné aj opraviť chodníky;  pri príležitosti jubilejného roku 

farnosti vyzýva občanov zveľadiť obec, ktorej by nemal byť ľahostajný ani jej vzhľad 

a napokon žiada odpoveď na tento list  

Poslanci si vypočuli vystúpenia občanov a vzali ich na vedomie. 

Hlasovanie:   
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Za: 8 poslanci – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková,  

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 207 v znení: OZ v Hniezdnom berie na vedomie vystúpenia 

občanov obce Márie Raabovej, Mateja Kšenžigha, Michala Demčáka a list Vladimíra Matfiaka.                   

K bodu č. 6 

Starosta obce vymenoval 6 žiadostí občanov -M. Vyrostek, Autoalex, Kopčík, Thiry, E. Pavelčíková a L. 

Horák, Spišská katolícka charita, ktoré boli zaslané aj poslancom. Informoval o žiadosti Spoločenstva 

bytového domu č. 294 o odkúpenie priľahlého pozemku, ktorá bola doručená pred rokovaním, 

a preto bolo jej prerokovanie odložené na  najbližšie zasadnutie OZ . 

Žiadosť Autoalex, s.r.o. Hniezdne 126 o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce o výmere 200 m2 na 

parc. č. KN – C704 na parkovanie motorových vozidiel. Poslankyňa Kubisová položila otázku, kde teraz 

parkuje, keďže mal platnú zmluvu do konca r. 2019. Poslankyňa Petriľáková navrhla neuzatvárať 

nájomnú zmluvu. 

Hlasovanie:  Za: 0 

Proti: Petriľáková 

Zdržal sa: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus,  Vyrostek  

Žiadosť Autoalex, s.r.o.  nebola schválená. OZ neprijalo uznesenie. 

Žiadosť p. Miroslava Kopčíka, Mierová 44, Stará Ľubovňa o odkúpenie pozemku o výmere 7 m2, ktorý 

susedí s jeho pozemkom a ide o scelenie pozemkov. Daný pozemok tvorí jeden celok. Na 

požadovanom pozemku sa nachádza kanalizácia. Starosta obce dal hlasovať o žiadosti.  

Hlasovanie:  Za: 0 

Proti: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek    

Zdržal sa: Pardus 

Žiadosť p. Miroslava Kopčíka nebola schválená. OZ neprijalo uznesenie. 

Žiadosť Jána Thiryho, Hniezdne 162 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pod židovským 

cintorínom E 1 398 alebo C451 LV 1835 o výmere 185 m2. Poslankyňa Petriľáková navrhla možnosť 

prenájmu daného pozemku. Starosta obce dal hlasovať o žiadosti.  

Hlasovanie  Za: 3 poslanci – Kubisová, Jurcová, Vyrostek 

Proti – Petriľáková, Čajková 

Zdržal sa – Compľová, Krajgerová, Pardus     

Žiadosť p. Thiryho nebola schválená.  OZ neprijalo uznesenie.    
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Žiadosť p. Miroslava Vyrosteka, Hniezdne 303 o dlhodobý prenájom pozemku 104/2 o výmere  142 

m2 na parkovisko. Daný pozemok nesusedí s jeho domom. Poslankyňa Kubisová nenachádza dôvod 

na dlhodobý prenájom.  

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti. 

Hlasovanie:  Za: 4 – Čajková, Petriľáková, Pardus, Vyrostek 

                      Proti: Kubisová, Jurcová 

                      Zdržal sa: Compľová, Krajgerová 

Žiadosť p. Miroslava Vyrosteka nebola schválená. OZ neprijalo uznesenie. 

Žiadosť Eriky Pavelčíkovej a Vladimíra Horáka, Hniezdne 163 o odkúpenie pozemku č. parc. KN–E 

6336/26. Parcela sa nachádza pod ich rodinným domom; majitelia to zistili pri dedičskom konaní. P.                                                                                                                                                                                

Horák je zamestnancom obce.  OZ navrhlo cenu 5 eur za m2.   

Starosta dal hlasovať o žiadosti. 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

Vyrostek  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 208 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje v súlade s § 9a písm. b) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov predaj pozemku KN-E č. parc. 6336/26 

o výmere 86 m2, ostatná plocha v k. ú. Hniezdne, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov 

vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 

za cenu 5,00 eur za jeden m2. 

Starosta navrhol prijať uznesenie, aby všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znášali 

nadobúdatelia. 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

Vyrostek  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo k tejto žiadosti Uznesenie č. 209 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje, že všetky náklady 

súvisiace s prevodom vlastníctva pozemku KN-E č. parc. 6336/26 v k. ú. Hniezdne uhradia 

nadobúdatelia. 

Poslednou žiadosťou bola Žiadosť Spišskej katolíckej charity o poskytnutie dotácie 200 eur, ktoré 

použije na nákup polohovateľnej postele.  

Starosta dal hlasovať o žiadosti. 

Hlasovanie:   
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Za: 8 – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 210 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 200 eur 

na základe žiadosti Spišskej katolíckej charite, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves na nákup 

polohovateľnej postele. 

Starosta obce informoval OZ o žiadosti obyvateľov bytového domu č. 294 o odkúpenie parcely LV 

1835. Pánovi M. Demčákovi ako zástupcovi majiteľov bytov bolo udelené slovo. Ak by sa neuskutočnil 

predaj, navrhli by formu prenájmu pozemku. 

Prerokovanie žiadosti bolo presunuté na nasledujúce rokovanie OZ. 

Hlasovanie:  

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 211 v znení – OZ v Hniezdnom odkladá prerokovanie žiadosti obyvateľov 

bytového domu č. 294 o odkúpenie pozemku KN-C č. parc. 121/1 v k. ú. Hniezdne na najbližšie 

zasadnutie OZ.                                                                                                                                                                                           

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval OZ o potrebe navrhnúť 4 zástupcov obce do Rady školy. V období  2016-

2020 zastupovali obec K. Compľová, J. Hrebík, M. Krajgerová, I. Kuzárová – predsedníčka RŠ.  

Riaditeľka ZŠ s MŠ informovala o doterajšej RŠ. V diskusii boli navrhovaní – I. Kuzárová, J. Hrebík, M. 

Krajgerová, P. Gontkovský, G. Rurová, P. Marchefka. 

Hlasovanie:          

Hrebík :           

Za – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek            

Proti - 0                           

Zdržal sa - Periľáková 

Krajgerová:     

Za - Compľová, Čajková, Jurcová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek            

Proti - 0                            

Zdržal sa – Krajgerová 

Kuzárová:        

Za – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Vyrostek         

Proti - Petriľáková         

Zdržal sa - Kubisová 
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Rurová:            

Za - Compľová, Jurcová, Krajgerová, Pardus, Vyrostek 

Proti - 0                         

Zdržal sa – Čajková, Kubisová, Petriľáková 

Gontkovský:    

Za - Petriľáková               

Proti – 0                  

Zdržal sa – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek         

Marchefka:      

Za - 4 – Čajková, Kubisová, Pardus, Petriľáková     

Proti – 0                

Zdržal sa – Compľová, Jurcová, Krajgerová, Vyrostek         

 

Do Rady školy boli zvolení zástupcovia obce - Hrebík, Krajgerová, Kuzárová, Rurová.   

OZ prijalo Uznesenie č. 212 v znení – OZ v Hniezdnom navrhuje do Rady školy zástupcov obce 

Jaroslava Hrebíka, Mgr. Ivetu Kuzárovú, Mgr. Máriu Krajgerovú, Gabrielu Rurovú.  

K bodu č. 8 

Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá informovala OZ o činnosti a predložila 4 

správy – Správu o kontrolnej činnosti za r. 2019, Správu o finančnej kontrole cestovných náhrad na 

OcÚ v Hniezdnom za r. 2019, Správu o kontrole zameranej na daň z nehnuteľnosti za obdobie rokov 

2015 – 2019 na OcÚ v Hniezdnom a Správu o finančnej kontrole čerpania dotácií na návratných 

finančných výpomocí za r. 2019 na OcÚ v Hniezdnom.  

Poslankyňa Petriľáková konštatovala, že daň zo stavieb na podnikanie sa nezvyšovala a či pracovníci 

obce vedia, či si daňovník plní daňovú povinnosť. Vyjadrila sa aj o nedostatkoch vo vyúčtovaní 

finančnej dotácie RKC Hniezdne – chýbajúce bankové výpisy, neuvedený dátum akcie, 

nekorešpondujúce sumy, zoznamy účastníkov; podľa jej názoru nemusia byť na faktúrach pečiatka 

a podpis (existuje aj elektronická forma). 

Na túto otázku zareagovala p. Rurová a pripomenula hlavne otázku úľav od platenia daní, čo 

spôsobuje zdanie statického stavu.   

Starosta obce dal hlasovať za  Správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 

2019. OZ vzalo Správu na vedomie. 

Hlasovanie:   

Za: 8 – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek  

Proti: 0                                                                                                                                                                               

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 213 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

obce o kontrolnej činnosti za rok 2019.                             

Starosta obce dal hlasovať za Správu o finančnej kontrole cestných náhrad na Obecnom úrade 

v Hniezdnom za rok 2019. 
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Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

 Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 214 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Správu o finančnej kontrole 

cestných náhrad na Obecnom úrade v Hniezdnom za rok 2019.   

Starosta obce dal hlasovať za Správu o kontrole zameranej na daň z nehnuteľnosti za obdobie rokov 

2015 – 2019 na OcÚ v Hniezdom. 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková,  

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 215 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Správu o kontrole zameranej 

na daň z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2015 – 2019 na OcÚ v Hniezdnom. 

Starosta obce dal hlasovať za Správu o finančnej kontrole čerpania dotácií na návratných finančných 

výpomocí za rok 2019 na OcÚ v Hniezdnom. 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 216 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Správu o finančnej kontrole 

čerpania dotácií na návratných finančných výpomocí za rok 2019 na OcÚ v Hniezdnom.                         

K bodu č. 9 

Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla návrh Plánu kontrolnej činnosti na 

2. polrok 2020. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020. 

Hlasovanie:   

Za: 7 poslancov – Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa:  

Nehlasoval: Compľová 

OZ prijalo Uznesenie č. 217 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2020 
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Starosta obce dal hlasovať za poverenie hl. kontrolóra na vykonanie kontroly.  

Hlasovanie:   

Za: 7 poslancov – Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: Compľová 

OZ prijalo Uznesenie č. 218 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje poverenie hlavného kontrolóra na 

vykonanie kontroly v súlade s Plánom činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na II. polrok 2020  

K bodu č. 10 

Hlavná kontrolórka obce predniesla odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Hniezdne 

za r. 2019 a odporúčala ho schváliť. K Záverečnému účtu obce sa vyjadrila ekonómka obce p. 

Krompaščíková. Neboli vyjadrené žiadne pripomienky; zistené chyby vzniknuté prepisovaním boli 

odstránené. P. Petriľáková sa opýtala na audit; starosta obce konštatoval, že sa vypracováva každý 

rok. Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo nepredložila žiadne stanovisko 

k Záverečnému účtu obce.   

OZ vzalo odborné stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie. 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č.219 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hniezdne za rok 2019.    

OZ vzalo na vedomie Záverečný účet obce. 

Hlasovanie:   

Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

Proti: 0                                                                                                                                                                                                                                      

Zdržal sa: Petriľáková 

OZ prijalo Uznesenie č. 220 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Záverečný účet obce 

Hniezdne za rok 2019. 

OZ schválilo Záverečný účet obce.                                                                                                                                                                                 

Hlasovanie:  Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

                       Proti: 0 

                       Zdržal sa: Petriľáková 
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OZ prijalo Uznesenie č. 221 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje Záverečný účet obce Hniezdne 

a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.  

OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia.   

Hlasovanie:  Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Petriľáková 

OZ schválilo Uznesenie č. 222 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 20 491,67 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. 

K bodu č. 11 

Starosta obce informoval o realizácii investičných akcií – cyklotrasa a MŠ Hniezdne – a o financovaní 

týchto akcií. Cyklotrasa  - 95% eurofondy a ŠR, 5% VÚC. MŠ – neoprávnené výdavky (spojovacia 

chodba – cca 11 400) a 5% náš podiel činí cca. 45 000, čo je potrebné pokryť úverom. Termín 

ukončenia prác je december 2020; cyklotrasa je majetkom obce (otázka p. Petriľákovej, čí je to 

majetok), je projektovaná na ťažkú techniku, bude tam dopravné značenie s istými obmedzeniami 

pre poľnohospodárske stroje, šírka cesty je 4 m; záručná doba je 5 rokov.  

OZ vzalo obidve informácie na vedomie. 

Hlasovanie za cyklotrasu:   

Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek  

Proti: 0 

Zdržal sa: Petriľáková 

OZ prijalo Uznesenie č. 223 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie informáciu podanú 

starostom obce o realizácii investičnej akcie Hniezdne – cyklotrasa na p. č. 3563 v rámci projektu 

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa.  

Hlasovanie za Materskú školu:   

Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Petriľáková   

OZ prijalo Uznesenie č. 224 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie informáciu podanú 

starostom obce o realizácii investičnej akcie Materská škola Hniezdne v rámci operačného programu 

Ľudské zdroje.  

 

K bodu č. 12 

Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá predložila Stanovisko na prijatie návratných 

zdrojov financovania. OZ vzalo informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie:   
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Za: 7 poslancov –  Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Petriľáková 

OZ prijalo Uznesenie č. 225 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Hniezdne na prijatie návratných zdrojov financovania. 

OZ schválilo prijatie Municipálneho úveru Eurofondy vo výške 122 315, 71 na prekrytie financovania 

projektu cyklotrasa.   

Hlasovanie:  Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

                       Proti: Petriľáková 

                       Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 226 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje prijatie Municipálneho úveru 

Eurofondy vo výške 122 315, 71 eur poskytnutej Prima bankou Slovensko, a. s. so sídlom Hodžova 11, 

010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len ,,banka“) za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

OZ schválilo Municipálny úver vo výške 45 000,00 na financovanie MŠ – neoprávnené výdavky a 5% 

spoluúčasť. 

Hlasovanie:  Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

                       Proti: Petriľáková 

                       Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 227 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje prijatie Municipálneho úveru Klasik 

vo výške 45 000,00 eur poskytnutej Prima bankou Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 00 

Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (Ďalej len ,,banka“) za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

OZ poverilo starostu obce na podpísanie zmluvy o úvere.  

Hlasovanie:  Za: 7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek  

                       Proti: 0                                                                                                                                                                               

                       Zdržal sa: Petriľáková 

OZ prijalo Uznesenie č. 228 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje poverenie starostu obce Hniezdne 

k uskutočneniu potrebných úkonov spojených so schválením a čerpaním úveru, ako aj s podpisom 

zmluvy o úvere a jej prípadných dodatkov, príloh. 

p. Krompaščíková k úprave rozpočtu informovala poslancov, že pri schvaľovaní rozpočtu v mesiaci 

december 2019 bolo prijatie úveru i čerpanie úveru na výstavbu cyklotrasy zakomponované do 

návrhu rozpočtu vo výške 119 865 Eur. Teda je potrebné schváliť úpravu rozpočtu len o rozdiel 2 451 

Eur. 

OZ schválilo úpravu rozpočtu súvisiacu s prijatím municipálneho úveru Eurofondy: 
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Príjmy   +2 451 Eur (prijatie úveru) 

Výdavky +2 451 Eur (použitie úveru na výstavbu cyklotrasy) 

Hlasovanie:  Za:  7 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

                       Proti: Petriľáková 

                       Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 229 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje úpravu rozpočtu súvisiacu s prijatím 

Municipálneho úveru – Eurofondy: 

Príjmy          RK 513001                +2 451 eur 

Výdavky       RK 0451 717            +2 451 eur  

OZ schválilo úpravu rozpočtu súvisiacu s prijatím municipálneho úveru Klasik  

Príjmy   +45 000 Eur (prijatie úveru) 

Výdavky  + 45 000 Eur (použitie úveru na výstavbu MŠ Hniezdne) 

Hlasovania   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

OZ prijalo Uznesenie č. 230 v znení – OZ v Hniezdnom schvaľuje úpravu rozpočtu súvisiacu s prijatím 

Municipálneho úveru – Klasik: 

Príjmy                 RK 513002                  +45 000 eur 

Výdavky             RK 0111 717               +45 000 eur 

K bodu č. 13 

Starosta obce udelil slovo poslankyni Petriľákovej, ktorá predložila poslancom niekoľko kópií 

nájomných zmlúv priamo na zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zmluvy sú nevýhodné pre obec, nájmy je 

potrebné prehodnotiť; niekde nastalo znehodnotenie kvality pôdy. Poslanci konštatovali, že sa 

nemôžu vyjadriť; materiály neboli predložené pred zasadnutím OZ, a tak odkladajú prerokovanie 

daného bodu programu na nasledujúce zasadnutie OZ. 

Hlasovanie:   

Za: 7 – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Vyrostek 

Proti: Petriľáková 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 231 v znení – OZ v Hniezdnom odkladá prerokovanie nájomných zmlúv na 

poľnohospodárske pozemky na nasledujúce zasadnutie OZ.                                       

                              



15 
 

K bodu č. 14 

Starosta obce udelil slovo poslankyni Petriľákovej, ktorá sa vzdala postu predsedníčky Komisie pre 

financie, výstavbu a lesné hospodárstvo a do tejto funkcie navrhla poslankyňu M. Čajkovú. 

OZ vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie p. Petriľákovej. 

Hlasovanie:   

Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Pertiľáková, 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 232 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie vzdanie sa funkcie 

predsedníčky Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Ing. Jany Petriľákovej. 

OZ zvolilo M. Čajkovú – novú predsedníčku Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo. 

Hlasovanie:   

Za: 7 poslancov – Compľová, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: Čajková 

OZ prijalo Uznesenie č. 233 v znení – OZ v Hniezdnom volí za predsedníčku Komisie pre financie, 

výstavbu a lesné hospodárstvo poslankyňu Moniku Čajkovú. 

K bodu č. 15 

V tomto bode starosta obce informácie o dianí v obci počas karantény: 

- po vyhlásení zasadal krízový štáb obce 4 krát 

- zabezpečovali sa hygienické opatrenia – rúška 

- 25.04. sa konalo testovanie občanov z osady za kultúrnym domom 

- dobrovoľní hasiči participovali na účasti v karanténnom zariadení okresu Stará Ľubovňa 

v hoteli SOREA  

- náklady na výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou COVID-19 budú refundované 

- z Ministerstva financií bola poskytnutá dotácia na haváriu ústredného kúrenia v Kultúrnom 

dome 25 000 eur; z vlastných zdrojov obec doplatí 3 000 eur 

- vynovili sa priestory v starej škole pre dôchodcov 

- postupne sa kosí v obci aj na cintoríne 

- dokončené bolo multifunkčné ihrisko, ktoré ešte nebolo otvorené pre verejnosť; je potrebné 

vypracovať a zverejniť Prevádzkový poriadok 

- vymenili sa zlomené rošty na autobusovej zastávke v obci   

Poslankyňa Kubisová sa opýtala, či bude oficiálne otvorenie ihriska a či tam budú aj basketbalové 

koše. Starosta nevedel odpovedať na konkrétne na formu otvorenia; basketbalové koše budú                                                                                                                                             

financované z vlastných zdrojov.  

OZ vzalo informácie starostu obce na vedomie. 

Hlasovanie:   
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Za: 8 poslancov – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Pardus, Petriľáková, 

Vyrostek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

OZ prijalo Uznesenie č. 234 v znení – OZ v Hniezdnom berie na vedomie informáciu starostu obce 

Hniezdne. 

K bodu č. 16 

V diskusii sa vyjadrili: 

- Čajková – či bude autobusová zastávka aj na druhej strane smerom na Poprad; môže sa 

urobiť aj svojpomocne / Odpoved´- musí byť certifikovaná; koľko tried je v novej škôlke/ 

Odpoved´ - pre 70 detí    

- Petriľáková – naši hasiči zásobovali vodou dobytok vo Forbasoch / Odpoved´ - náklady budú 

fakturované; ako sa využíva naša horáreň/ Odpoved´ -  informácie o platbách môže podať p. 

Beck; náučný chodník/ Odpoved´ - žiadosť bola podaná, výsledok nepoznáme, nemáme 

podpísanú zmluvu; poslanci nemajú informácie o participácii v rôznych združeniach, treba 

pozvať ich zástupcov, aby nám poskytli informácie; IBV Vyšná roveň /Odpoved´ - nerobí sa, 

chýba Územný plán obce; hlučnosť občanov v ,,Osade“; hlučnosť zapríčinenú motokrosom 

- Kubisová – na čo sa využijú financie zo združenia (OOCR) / Odpoved´´- presunú sa do 

budúceho roka    

- Jurcová – zapáchajúci kanál smerom na cintorín  

- Compľová – lavičky pri kostole / Odpoved´ - už sa opravujú; kosenie/ Odpoved´- priebežne sa 

kosí; parkovanie áut na zadnej ulici – rieši Komisia pre verejný poriadok 

K bodu č. 17 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o zhrnutie uznesení; poslankyňa Jurcová prečítala prijaté 

uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 17.06.2020. 

K bodu č. 18 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 22.00 ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Mgr. Mária Krajgerová 

 

Overovatelia:  

Monika Čajková 

Peter Pardus 

 

 

 

 

 



17 
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 17. júna 2020 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2020 prijalo tieto uznesenia:  

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 200 

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. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 
5. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 – návrh na schválenie 
7. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020: 

a) Návrh na schválenie hospodárenia 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020 

8. Informácia o realizácií investičných akcií: Hniezdne - cyklotrasa na p. č. 3563 v rámci projektu 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa; Materská škola Hniezdne v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje 

9. Návrh na schválenie prijatia návratných zdrojov financovania formou bankového úveru 
10. Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 26.3.2020 
11. Prerokovaniu protestu prokurátora zo dňa 20.5.2020 
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2020 o verejných kultúrnych 

podujatiach 
13. Žiadosti občanov a právnických osôb 
14. Informácie starostu obce 
15. Diskusia 
16. Zhrnutie prijatých uznesení 
17. Záver 

 
V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 201 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

poslanecký návrh Ing. Jany Petriľákovej na úpravu a doplnenie schváleného programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva: 
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1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 
a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ 
3. Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 26.3.2020 
4. Prerokovaniu protestu prokurátora zo dňa 20.5.2020 
5. Vystúpenia občanov 
6. Žiadosti občanov a právnických osôb 
7. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 
8. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 – návrh na schválenie 
10. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2019: 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2019 
b) Návrh na schválenie hospodárenia 

11. Informácia o realizácií investičných akcií: Hniezdne - cyklotrasa na p. č. 3563 v rámci projektu 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa; Materská škola Hniezdne v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje 

12. Návrh na schválenie prijatia návratných zdrojov financovania formou bankového úveru 
13. Prerokovanie nájomných zmlúv na poľnohospodársku pôdu 
14. Zmena v Komisii pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 
15. Informácie starostu 
16. Diskusia 
17. Zhrnutie prijatých uznesení 
18. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 202 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

volí 

členov návrhovej komisie v zložení Anna Jurcová, Gabriela Compľová, Václav Vyrostek. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 203 

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 
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UZNESENIE č. 204 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
prerokovalo 
upozornenie prokurátora č. Pd 7/20/7710-7. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 205 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
príjme zmenu rokovacieho poriadku a bude včas odovzdávať materiál obecnému úradu. 
 
V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 206 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

udelenie slova zástupcovi spoločnosti SIMPLEX - AM, s. r. o. Mierová 16, Stará Ľubovňa Martinovi 
Pallovi. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

vystúpenie zástupcu spoločnosti SIMPLEX - AM, s. r. o. Mierová 16, Stará Ľubovňa Martina Pallu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

prerokovalo 

protest prokurátora č. Pd 18/20/7710-4. 
 
V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 207 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

vystúpenie občanov obce Márie Raabovej, Mateja Kšenžigha, Michala Demčáka a list Vladimíra 

Matfiaka. 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 208 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

predaj pozemku KN-E č. parc. 6336/26 o výmere 86 m2 , ostatná plocha v  k. ú Hniezdne, zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za cenu 5,00 Eur za jeden m2. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 209 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje, 

že všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníctva pozemku KN-E č. parc. 6336/26 v k. ú. Hniezdne 

uhradia nadobúdatelia. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 210 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie vo výške 200,00 Eur na základe žiadosti Spišskej katolíckej charite, Slovenská 
1765/30, Spišská Nová Ves na nákup polohovateľnej postele. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 211 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá  

prerokovanie žiadosti obyvateľov bytového domu č. 294 o odkúpenie pozemku KN-C č. parc. 121/1 

v k. ú. Hniezdne na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 212 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

navrhuje  

do Rady školy zástupcov obce Jaroslava Hrebíka, Mgr. Ivetu Kuzárovú, Mgr. Máriu Krajgerovú, 
Gabrielu Rurovú. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 213 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 214 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

Správu o finančnej kontrole cestovných náhrad na Obecnom úrade v Hniezdnom za rok 2019. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 215 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

Správu o kontrole zameranej na daň z nehnuteľností za obdobie rokov 2015-2019 na Obecnom úrade 

v Hniezdnom. 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 216 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

Správu o finančnej kontrole čerpania dotácií a návratných finančných výpomocí za rok 2019 na 
Obecnom úrade v Hniezdnom. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 9 

UZNESENIE č. 217 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na II. polrok 2020 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 218 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poverenie hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly v súlade s Plánom činnosti hlavného 

kontrolóra obce Hniezdne na II. polrok 2020. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 10 

UZNESENIE č. 219 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie   

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hniezdne za rok 2019. 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 220 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2019. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 221 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 222 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 

20 491,67 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. 11 

UZNESENIE č. 223 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu podanú starostom obce o realizácii investičnej akcie Hniezdne - cyklotrasa na p. č. 3563 
v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 224 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 



24 
 

berie na vedomie 

informáciu podanú starostom obce o realizácii investičnej akcie Materská škola Hniezdne v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

K bodu č. 12 

UZNESENIE č. 225 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hniezdne na prijatie návratných zdrojov financovania. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 226 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

prijatie Municipálneho úveru Eurofondy vo výške 122 315,71 Eur poskytnutej Prima bankou 

Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 

148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 227 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

prijatie Municipálneho úveru Klasik vo výške 45 000,00 Eur poskytnutej Prima bankou Slovensko, a.s, 
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 228 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

poverenie starostu obce Hniezdne k uskutočneniu potrebných úkonov spojených so schválením a 
čerpaním úveru, ako aj s podpisom zmluvy o úvere a jej prípadných dodatkov, príloh. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 229 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje 
úpravu rozpočtu súvisiacu s prijatím Municipálneho úveru - Eurofondy: 
Príjmy  RK 513001   +2 451 Eur 
Výdavky RK 0451 717   +2 451 Eur 
   
V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 230 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  
schvaľuje 
úpravu rozpočtu súvisiacu s prijatím Municipálneho úveru - Klasik: 
Príjmy  RK 513002 +45 000 Eur 
Výdavky RK 0111 717 +45 000 Eur 
 
V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 13  
UZNESENIE č. 231 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá 
prerokovanie nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky na nasledujúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep  

             starosta obce 

 

  

K bodu č. 14 
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UZNESENIE č. 232 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo Ing. Jany 
Petriľákovej. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

             

UZNESENIE č. 233 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

volí 

za predsedníčku Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo poslankyňu Moniku Čajkovú. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

    starosta obce 

 

K bodu č. 15 

UZNESENIE č. 234 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

 

 

 

   

 

     

     


