
1 
 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 16. decembra 2020 

v kultúrnom dome v Hniezdnom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2020 prijalo tieto 

uznesenia:  

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 252 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 

2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ Hniezdne, Sľub poslanca OZ 

3. Kontrola uznesení OZ 

4. Vystúpenia občanov 

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne 

6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 i miestnych 

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

Hniezdne v znení VZN č. 4/2019 

7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

a) žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne 

b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu 

c) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu 

8. Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Hniezdne č. 240 zo dňa 24.9.2020 

9. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

10. Správy hlavného kontrolóra 

11. Hospodárenie obce Hniezdne k 30.9.2020 

12. Správy audítora k účtovným závierkam a k výročnej správe obce za rok 2019 

13. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2019 

14. Diskusia 

15. Zhrnutie prijatých uznesení 

16. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

   starosta obce 

UZNESENIE č. 253 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

návrh poslanca Hrebíka k bodu č. 4 Vystúpenia občanov tak, aby verejnosti, ktorá v dôsledku 

presunu rokovania OZ do kultúrneho domu príde neskôr, bolo umožnené vystúpiť v priebehu 

rokovania OZ. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 254 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  
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návrh starostu obce na doplnenie programu o bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra do 30.4.2021 ako bod č. 10 a).  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 255 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

návrh starostu obce na doplnenie bodu č. 2 o odsúhlasenie zmeny miesta konania zasadnutia 

OZ. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 256 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení poslanci: Anna Jurcová, Gabriela Compľová, Peter Pardus. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 257 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 

2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ Hniezdne, Sľub poslanca OZ 

3. Kontrola uznesení OZ 

4. Vystúpenia občanov 

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hniezdne 

6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 i miestnych 

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

Hniezdne v znení VZN č. 4/2019 

7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

a) žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne 

b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu 

c) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu 

8. Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Hniezdne č. 240 zo dňa 24.9.2020 

9. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

10. a)   Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra do 30.4.2021 

b) Správy hlavného kontrolóra 

11. Hospodárenie obce Hniezdne k 30.9.2020 

12. Správy audítora k účtovným závierkam a k výročnej správe obce za rok 2019 

13. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2019 

14. Diskusia 

15. Zhrnutie prijatých uznesení 

16. Záver 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 258 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

presun rokovania obecného zastupiteľstva zo zasadačky obecného úradu do sály kultúrneho 

domu Hniezdne z dôvodu dodržania protiepidemických opatrení pri zhoršujúcej sa situácii 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 259 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

konštatuje, že 

poslanec Mgr. Jozef Kuzár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 260 

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. 5 

UZNESENIE č. 261 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

alternatívu č. 2 pre triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 262 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Hniezdne. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 263 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrh poslankyne Ing. Jany Petriľákovej ponechať zníženie poplatku v bode 15, článku 11 v 

pôvodnej výške 15%. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 264 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2019 s prijatou zmenou. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 265 

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. 266 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

žiadosť Spišskej katolíckej charity v Spišskej Novej Vsi o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce vo výške 200 Eur. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 267 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
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rozpočet Obce Hniezdne na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bez programovej 

štruktúry: 
 

 

Rozpočet na 

rok 2021  

v € 

Príjmy spolu 1 612 324 

Bežné príjmy 1 490 391 

z toho RO 60 693 

Kapitálové príjmy 121 933 

z toho RO              0 

Finančné operácie príjmové  0 

Výdavky spolu 1 612 324 

Bežné výdavky 1 418 775 

z toho RO 774 052 

Kapitálové výdavky 0 

z toho RO  0 

Finančné operácie výdavkové 193 549 

Hospodárenie obce  0 

 

 

UZNESENIE č. 268 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

návrh viacročného rozpočtu Obce Hniezdne na roky 2022-2023 bez programovej štruktúry: 
  

 

Rozpočet na 

rok 2022 

v € 

Rozpočet 

na rok 2023 

v € 

Príjmy spolu 1 503 503 1 518 528 

Bežné príjmy 1 443 995 1 493 241 

z toho RO 59 508 49 232 

Kapitálové príjmy              0          0 

z toho RO 0 0 

Finančné operácie 

príjmové  

             0           0 

Výdavky spolu 1 493 426 1 507 252 

Bežné výdavky 1 433 642 1 447 332 

z toho RO 781 792 789 610 

Kapitálové výdavky 0 0 

z toho RO 0 0 

Finančné operácie 

výdavkové 

59 784 59 920 

Hospodárenie obce  10 077 11 276 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 269 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2021 s výhľadom 

na roky 2022 a 2023. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 270 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Návrhu rozpočtu obce 

Hniezdne na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
 
K bodu č. 8 

UZNESENIE č. 271 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

ruší 

uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom č. 240/2020 zo dňa 24.9.2020. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 272 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

účel použitia poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výdavkov obce na 

výkon samosprávnych pôsobností vyčerpaných v priebehu roka 2020. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

K bodu č. 9 

UZNESENIE č. 273 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrh poslankyne Ing. Jany Petriľákovej odložiť rokovanie o žiadostiach občanov Milana 

Chlebáka a Sidónie Berilovej o odkúpenie obecných pozemkov na rokovanie až po ukončení 

núdzového stavu. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 274 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá 
prerokovanie žiadosti Milana Chlebáka o odkúpenie obecného pozemku po doplnení žiadosti 
o GP na zasadnutie OZ po skončení núdzového stavu. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 275 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá 
prerokovanie žiadosti Sidónie Berilovej o odkúpenie obecného pozemku po doplnení žiadosti 
o GP na zasadnutie OZ po skončení núdzového stavu. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 276 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
prevod vlastníctva kúpou pozemku novovytvorenej parcely p. č. KN-C 2401/2, diel č. 1 
o výmere 479 m

2
 v cene 2,00 Eur/m

2
, spolu za cenu 958,00 Eur, druh pozemku trvalý trávny 

porast podľa geometrického plánu č. 019/2017 zo dňa 11.4.2017 vyhotoveného spoločnosťou 
GEODAT REAL s.r.o., ul. Vansovej 53, Stará Ľubovňa, úradne overeným dňa 24.4.2017 pod 
č. G1-187/2017 Správou katastra Stará Ľubovňa od Slovenského pozemkového fondu, 
Búdkova 36, Bratislava, ktorý je vo vlastníctve nezisteného vlastníka pod B1 Kleinová Mária, 
r. Dačinská v 1/1 v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 10 

UZNESENIE č. 277 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra do 30.4.2021. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 278 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 
Návrh správy o kontrole inventarizácie stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov za rok 2019 v Základnej škole s materskou školou Hniezdne. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 
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UZNESENIE č. 279 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 
Správu o kontrole inventarizácie stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 30.6.2020 v Základnej škole s materskou školou Hniezdne. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 280 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 
Správu o kontrole pokladne a pokladničných dokladov a o kontrole dodržiavania zákona 
o finančnej kontrole a audite v z. n. p. ku dňu previerky v roku 2020 Obce Hniezdne. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

UZNESENIE č. 281 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 
Správu o kontrole plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií finančného rozpočtu 
Obce Hniezdne k 30.6.2020. 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 11 

UZNESENIE č. 282 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

hospodárenie Obce Hniezdne k 30.9.2020 
 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 
K bodu č. 12 

UZNESENIE č. 283 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

správy nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Hniezdne za rok 2019, ku 

konsolidovanej účtovnej závierke a ku konsolidovanej výročnej správe Obce Hniezdne za rok 

2019. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 
K bodu č. 13 

UZNESENIE č. 284 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
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berie na vedomie  

Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 

Hniezdne k 31.12.2019. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 
 
 
 
 
 


