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ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom  

konaného dňa 24.09.2020 
 
 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce  
Poslanci:  Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Monika Kubisová, Monika 

Čajková, Anna Jurcová, Ing. Jana Petriľáková 

                 Peter Pardus,  Jaroslav Hrebík - ospravedlnení 

                 Václav Vyrostek – príchod 17.20 hod 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová – príchod 17.30 hod. 

Hostia a verejnosť: podľa prezenčnej listiny 

  
Program: 

1.Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie 
overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov  
4. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020  
5. Prerokovanie nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky – v zmysle uznesenia 

č. 231  
6. Žiadosti občanov a právnických osôb 

Ján Thiry – odkúpenie pozemku parc. KNC 451 (02. 09. 2020) 
Marián Regeš (6-bj. č. 294) v zmysle uznesenia č. 211 

7. Informácie starostu obce 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných. 

Skonštatoval, že je dostatočný počet poslancov a OZ je uznášaniaschopné.  
Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva, o ktorom dal hlasovať. 

Hlasovanie:  

Za: 6 – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

  
Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov:  

Mgr. Moniku Kubisovú, Moniku Čajkovú a Gabrielu Compľovú 

Za zapisovateľku navrhol p. Petriľákovú, ktorá odmietla. Následne navrhol p. Annu 

Jurcovú.  
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Máriu Krajgerovú a Ing. Janu Petriľákovú  

Príchod p. Václava Vyrosteka o 17.20 hod. 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 

Za: 5 – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Petriľáková 
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Zdržal sa: 1 - Kubisová 

Proti: 0 

Nehlasoval: 1 – Vyrostek 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 2 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. OZ vzalo informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

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

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 3 

V bode č. 3 starosta udelil slovo občanom.  

Vystúpili: 

P. Kšenžigh – znova pripomenul problém s poľnou cestou na Veľkom brehu. V prípade 

dažďov bude problém so stekajúcou vodou a taktiež upozornil, že je problém s motorkármi, 

ktorí budú vytvárať ďalšie poľné cesty a preto bude problém pri žiadostiach o dotácie.  

- p. Petriľáková – dotaz ohľadom riešenia poľných ciest, oplotenia obecných pozemkov a či sa 

daný problém riešil s AGRO-HNIEZDNE. 

Starosta na dotaz poslankyne Petriľákovej ohľadom riešenia tejto situácie odpovedal, že 

nevie, čo sa v tomto smere dá urobiť a oplotenie obecných pozemkov sa neriešilo. 

P. Raabová – opätovne upozornila na problém so susedmi, ktorí jej robia napriek a musí často 

volať policajné hliadky. 

P. Emil Compeľ – pýtal sa kto zastupuje bytový dom č. 294, ktorý dal žiadosť o odkúpenie 

pozemku. Upozornil na skutočnosť, že musí byť zachovaný prístup k nehnuteľnostiam p. 

Guregu, Rúru a E. Compľa. 

P. Rúra – upozornil na to, že žiadosť o odkúpenie pozemku bola na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách odložená s tým, že sa majú medzi sebou dohodnúť. Nikto z majiteľov 

bytového domu neoslovil jeho, p. Guregu a p. E. Compľa. 

- p. Kubisová – toto OZ ešte žiadne stanovisko ohľadom pozemku neprijalo, naposledy bola 

žiadosť presunutá na terajšie zastupiteľstvo, nakoľko na predchádzajúcom sme podklady 

k žiadosti neobdržali  (žiadosť bola podaná v deň konania OZ). 

- p. Petriľáková – poslankyňa Kubisová má pravdu, pretože súčasné OZ sa daným problémom 

ešte nezaoberalo, riešilo to predchádzajúce OZ. 

- p. Compľová – tento problém bol odložený kvôli tomu, aby sa medzi sebou dohodli. 

- p. Vyrostek – OZ zatiaľ nerozhodlo, bude sa rozhodovať dnes. 

- starosta objasnil, že ide o dlhoročný problém, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Zatiaľ to 

vždy stroskotalo na tom, že sa medzi sebou nevedeli dohodnúť. Bude sa prejednávať žiadosť 

v bode č. 6 a tam budú mať možnosť sa vyjadriť aj prítomní. 

P. E. Compeľ – vždy bol prístup k nehnuteľnostiam. 

- p. Petriľáková – je nutné poukázať na to, že druhý bytový dom mal možnosť vysporiadania 

pozemkov, dôvod prečo neboli vysporiadané aj tieto pozemky nevieme, nakoľko my sme tu 

v tom čase neboli. Je tu žiadosť, treba sa ňou zaoberať v bode 6. 
OZ zobralo na vedomie vystúpenia občanov. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 4 

Starosta poukázal na to, že materiály k tomuto bodu boli zaslané spolu s pozvánkou, kde bolo 

všetko uvedené. Otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

- p. Kubisová – čo bude musieť obec škrtnúť z plánov, ktoré boli v rozpočte, v prípade, ak by 

danú sme danú pomoc neprijali.  

- p. Krompaščíková – obec vzhľadom na to, že sa upravovali dane z nehnuteľností je na tom 

dobre, ale je tu taká možnosť, tak to treba využiť. 

- p. Petriľáková – čo obec ušetrí 

- p. Krompaščíková – obec za 8 mesiacov ušetrí 2380 Eur a v nasledujúcom období bude mať 

nižší úrok  

- p. Čajková – koľko má obec úverov? 

- p. Krompaščíková – 3 – škôlka, cyklotrasa, dom smútku 

- p. Petriľáková – je to zmluvne ošetrené? 

- p. Krompaščíková – je to v dodatku č. 2 úverovej zmluvy, splátky budú 414 Eur mesačne. 

 

Hlasovanie o prijatí bezúročnej návratnej finančnej výpomoci: 

Za: 6 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 1 – Petriľáková 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Hlasovanie o účele použitia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci: 

Za: 6 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 1 – Petriľáková 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Hlasovanie o spracovaní a predložení žiadosti o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci: 

Za: 6 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 1 – Petriľáková 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5 

Starosta oboznámil, že tento bod bol na minulom OZ presunutý. 

- p. Petriľáková – tento návrh na minulom OZ navrhla, tak ho predniesla. Obec má viacero 

nájomných zmlúv, ktoré sú nevýhodné. Oboznámila s jednotlivými nájomnými zmluvami 

s tým, že navrhuje ich vypovedanie. 

- p. Ján Compeľ – upozornil na zmluvu p. Fiľka. 

- p. Compľová – nesúhlasí s výpoveďami, navrhuje dodatky, úplne stačia. 

- p. Petriľáková – dodatky nič neriešia, poukázala na neoprávnené výhody niektorých 

nájomcov 

- p. Compľová – treba pozvať majiteľov a jednať s nimi 

Udelenie slova p. Kšenžighovi. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

P. Kšenžigh – má prehľad o prenájme pôdy. Výpovede sa dávajú k 30. 09.  Pôda sa 

odovzdáva k 01. 10. Ministerstvo chystá zmeny v cenách, budú sa upravovať. 

- p. Petriľáková – prečo by sa malo niekomu vychádzať v ústrety, keď boli situácie, keď nás 

ignorovali. Obec za 10 rokov prišla o cca 15000 Eur. 

- p. Compľová – poslanecký návrh na to, aby sa riešili dodatky. Cenu nech navrhnú poslanci. 

- p. Kubisová – navrhla, aby sa jednalo o poslaneckom návrhu p. Compľovej. 

Hlasovanie o návrhu poslankyne Compľovej: 

Za: 5 – Compľová, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 1 - Čajková 

Proti: 1 - Petriľáková 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

- starosta – či je nejaký iný návrh 

- p. Compľová – navrhla cenu 20 Eur/m2 

Hlasovanie: 

Za: 2 – Compľová, Vyrostek 

Zdržal sa: 4 – Čajková, Jurcová, Kubisová, Vyrostek 

Proti: 1 - Petriľáková 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- p. Petriľáková – navrhla cenu 35 Eur/m2 

Za: 2 – Jurcová, Vyrostek 

Zdržal sa: 4 – Compľová, Čajková, Krajgerová, Kubisová 

Proti: 1 – Petriľáková 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- p. Kubisová – navrhla cenu 30 Eur/m2 

Za: 3 – Jurcová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 3 – Compľová, Čajková, Krajgerová 

Proti: 1 - Petriľáková 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- p. Petriľáková – navrhla cenu 40 Eur/m2 

Za: 0  

Zdržal sa: 5 – Compľová, Čajková, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Proti: 2 – Jurcová, Petriľáková 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- p. Jurcová – navrhla cenu 25 Eur/m2 

Za: 5 – Compľová, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 1 - Čajková 

Proti: 1 – Petriľáková 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



5 
 

K bodu č. 6 

Starosta informoval o opätovnej žiadosti p. Thiryho o odkúpenie pozemku. 

- p. Compľová – bola tam pozrieť a zmenila názor. 

- p. Kubisová – je opätovne za odpredaj. 

- p. Jurcová – aké má obec s pozemkom plány 

- starosta – v blízkosti je prístupová cesta 

- p. Petriľáková – dotazovala sa, či to obci môže nejako skomplikovať v budúcnosti situáciu 

- p. Ján Compeľ – obec by mala majetok zhodnocovať, upozornil na možnosť prenájmu 

Hlasovanie: 

Za: 5 – Compľová, Čajková, Jurcová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 1 - Krajgerová 

Proti: 1 - Petriľáková 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

- p. Kubisová – osobitý zreteľ z dôvodu priľahlého pozemku 

- p. Petriľáková – upozornila na to, že uznesenie nebude schopné plnenia 

- p. Kubisová – najprv treba schváliť zámer odpredaja 

- p. Rybovičová – je potrebné určiť v zámere aj cenu 

- starosta – je potrebné zrušiť predchádzajúce uznesenie a definovať zámer predaja a osobitý 

zreteľ 

- starosta – zamestnanec p. Compeľ išiel overiť, či je vlastníkom susediacej parcely.  

Nakoľko nie je výlučným vlastníkom celého pozemku, nie je možné použiť osobitý zreteľ. 

Hlasovanie o zrušení predchádzajúceho uznesenia: 

Za: 5 – Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Vyrostek 

Zdržal sa: 1 - Petriľáková 

Proti: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta dal hlasovať o pôvodnej žiadosti p. Thiryho o odkúpenie pozemku. 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Zdržal sa:7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Proti: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starosta oboznámil poslancov o žiadosti p. Regeša o odkúpenie pozemku. Ide o žiadosť 

bytového domu č. 294. 

- p. Compľová – o aký pozemok ide? 

- p. Petriľáková – navrhuje udeliť slovo p. Emilovi Compľovi 

Starosta dal hlasovať o udelení slova p. E. Compľovi. 

Hlasovanie: 

Za: 7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

- p. E. Compeľ – oboznámil poslancov o požiadavke na zabezpečenie prístupovej cesty 

k nehnuteľnostiam susediacim s pozemkom, o ktorom sa rokuje 

- p. Kubisová – dotaz na p. E. Compľa, či pri vytvorení prístupovej cesty, bol by problém 

vyriešený? 
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- starosta – upozornil na pripomienku ohľadom uloženia inžinierskych sietí a, že by bolo 

vhodné, aby časť parcely ostala vo vlastníctve obce. 

- p. Kubisová – urobiť geometrické zameranie, dať náklady preplatiť záujemcom 

- p. E. Compeľ – ak sa vytvoria parcely, tak potom sa môže rozhodovať 

- p. Jurcová – jedná sa o pozemok, na ktorom má p. Demčák garáž? 

- starosta – odpovedal, že ide o pozemok, na ktorom má p. Demčák garáž 

Poslanci sa zhodli na potrebe odčlenenia časti pozemku na prístupovú cestu a inžinierske siete 

s tým, že je potrebné geometrické zameranie. 

- p. Petriľáková – navrhuje odložiť žiadosť na nasledujúce zastupiteľstvo 

Hlasovanie o odložení žiadosti: 

Za: 7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta dal hlasovať o potrebe geometrického zamerania. 

Hlasovanie: 

Za: 7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 7  

Starosta informoval poslancov o opatreniach a pomoci v súvislosti s COVID-19, t. j., 

zabezpečenie stravy dôchodcom (prijatá cez úrad prác p. Judita Pardusová), preplatenie 

nákladov, o ktoré obec žiadala (doteraz nie je odpoveď). 

Hlasovanie: 

Za: 7 - Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8 
- p. Čajková – upozornila na zoranie pôdy v blízkosti školy až úplne ku krajnici cesty, 
poukázala na problém s hromadením odpadu na školskej ulici, aby sa predišlo tragédii. 
- p. Raabová – v sobotu mala plno dymu. 
- p. Petriľáková – osadiť zrkadlo pri p. Kubašovskej, z dôvodu zlého výhľadu a prijať 
o tom uznesenie. 
Starosta dal hlasovať o osadení zrkadiel. 
Hlasovanie: 

Za: 7- Compľová, Čajková, Jurcová, Krajgerová, Kubisová, Petriľáková, Vyrostek 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
- p. E. Compeľ – v minulosti boli vytvorené hliadky, ktoré dozerali na poriadok v obci 
- p. Compľová – spraviť reláciu ohľadom upchávania odpadov, čo môže ísť do odpadov 
a čo nie. Ďalej sa obrátila na poslancov ohľadom územného plánu. 
- p. Petriľáková – územný plán bol odložený, prevádzkový poriadok na cyklotrasu bude 
spracovaný? 
- starosta – prevádzkový poriadok bude spracovaný (neviem kedy). 
- p. Kšenžigh – ako sa dostane na svoj pozemok, je mu to zabránené. 
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- p. Petriľáková – predniesla požiadavku p. Marchevku súvisiacu s čisteným kanála okolo 
neho. 
- starosta – nevedel na to odpovedať, kanál sa kosí a čistí každý rok 
 - p. Petriľáková – ako bol riešený priestupok súvisiaci so zabratím komunikácie počas 
minuloročného podujatia? 
- starosta – obec neriešila spis. 
- p. Petriľáková – navrhla preveriť oplotenie obecných pozemkov bez súhlasu obce. 
Požaduje čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2020. 
- p. Kubisová – ako vyzerá kaviareň a jej prevádzkovanie. 
- starosta – bolo vydané nesúhlasné stanovisko k umiestneniu hazardu v obci 
- p. Čajková – bude sa pokračovať v budovaní kanalizácie? 
- starosta – momentálne sa nebude robiť 
- p. Krajgerová – je to nefér voči ostatným obyvateľom 
- p. Jurcová – uvažuje obec o správcovi multifunkčného ihriska? 
- starosta – dajte návrh, bude riešiť komisia. 
- p. Krajgerová – požiadavka poľovníkov ohľadom pozemku na mrchovisko 
- p. Čajková – či budú umiestnené nádoby na bio odpad? 
- starosta – je to v riešení s EKOSom a Ľubovnianskym regionálnym združením 
- p. Čajková – o koľko sa navýšil príjem dane z nehnuteľností? 
- starosta a p. Krompaščíková – momentálne toto číslo nevieme 
- p. Čajková – pri čokoládovni je problém prejsť s pracovnými strojmi 
 

K bodu č. 9  

P. Čajková prečítala prijaté uznesenia. 

 

K bodu č.  10 

Starosta poďakoval poslancom a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 
Zapísala: 

 
Anna Jurcová 
 

 

 
Overovatelia: 

 

 
Mgr. Mária Krajgerová: 
 
 
Ing. Jana Petriľáková:  
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 24. septembra 2020 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 24. septembra 2020 prijalo tieto 

uznesenia:  

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 235 

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. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 

5. Prerokovanie nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky – v zmysle uznesenia 

č. 231 

6. Žiadosti občanov a právnických osôb: 

Ján Thiry – odkúpenie pozemku parc. KN-C 451(2.9.2020) 

Marián Regeš (6-bj. č. 294) – v zmysle uznesenia č. 211 

7. Informácie starostu obce 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

   starosta obce 

 

UZNESENIE č. 236 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

volí 

členov návrhovej komisie v zložení Mgr. Monika Kubisová, Monika Čajková, Gabriela 

Compľová. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 237 

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 
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K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 238 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

vystúpenie občanov obce Márie Raabovej, Mateja Kšenžigha, Emila Compľa a Štefana Ruru. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 239 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo ŠR vo výške maximálne 29 809 Eur 

určenej na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru z 

dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 240 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

účel použitia poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na realizáciu mimoriadnej splátky 

úveru v súlade s bodom č. 8 Dodatku č. 2 k Zmluve o úvere č. 54/009/09. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 241 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

ukladá 

spracovať žiadosť o poskytnutie NFV a predložiť ju na schválenie MF SR cez rozpočtový 

informačný systém určený pre samosprávu. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 
K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 242 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

udeľuje slovo 

pánovi Matejovi Kšenžighovi. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 243 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám na poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve Obce 

Hniezdne. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
 

UZNESENIE č. 244 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
výšku ročného nájmu poľnohospodárskej pôdy v sume 25,00 Eur/ha. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 245 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 451 v k. ú. Hniezdne o výmere 185 m

2
 Jánovi Thirymu 

z dôvodu osobitného zreteľa, že ide o pozemok priľahlý k pozemku žiadateľa. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 246 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

ruší 
Uznesenie č. 246 zo dňa 24.9.2020. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 247 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

udeľuje slovo 

pánovi Emilovi Compľovi. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 248 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá 

prerokovanie žiadosti vlastníkov bytov bytového domu č. 234 o odkúpenie pozemku 

priľahlého k bytovému domu č. 234 na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 249 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

ukladá 

obecnému úradu zrealizovať odčlenenie časti pozemku na parcele č. KN-C 121/1 pre 

vytvorenie prístupovej komunikácie k susediacim nehnuteľnostiam a časti pozemku, na ktorej 

sú uložené inžinierske siete geometrickým zameraním.  
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 250 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

informácie podané starostom obce Hniezdne. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 
K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 251 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

ukladá 

zabezpečiť osadenie dopravného zrkadla pri výjazde na hlavnú cestu pri pani Kubašovskej 

a ďalších problematických miestach v rámci katastrálneho územia obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 


