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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom 

konaného dňa 16.03.2021 v kultúrnom dome v Hniezdnom 

 

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce 

Poslanci: Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Jozef Kuzár, Anna Jurcová, Peter Pardus 

Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnili poslanci:  

Ing. Jana Petriľáková, Monika Čajková, Václav Vyrostek, Jaroslav Hrebík 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová  

Hostia a verejnosť: nezúčastnila sa 

 

Program: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Správy hlavného kontrolóra 

5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov – M. Chlebák,  S. Berilová 

6. Diskusia 

7. Zhrnutie prijatých uznesení 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancov a zamestnancov. Konštatoval, že 

prítomných je päť (5) z deviatich (9) poslancov a zastupiteľstvo je schopné uznášať sa. Predniesol 

návrh programu a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za:   5- Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program zasadnutia OZ. 

 

Žiaden z poslancov nemal návrhy na doplnenie, či pripomienky k programu. 

Schválený program zasadnutia: 

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

a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Správy hlavného kontrolóra 

5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov – M. Chlebák,  S. Berilová 

6. Diskusia 

7. Zhrnutie prijatých uznesení 

8. Záver 

 

Starosta do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Krajgerovú, Mgr. Kuzára a Pardusa. 

Poslanci k zloženiu návrhovej komisie nemali iné návrhy či pripomienky; starosta dal hlasovať 

o návrhovej komisii. 

Hlasovanie: 
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Za:   5- Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Mária Krajgerová, 

Mgr. Jozef Kuzár a Peter Pardus. 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Gabrielu Compľovú a Annu Jurcovú, za 

zapisovateľku Annu Krompaščíkovú. 

 

K bodu č. 2 

Starosta informoval poslancov o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia a o ich plnení. Poslanci 

vzali Informáciu o kontrole uznesení na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za:   5- Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení OZ. 

 

K bodu č. 3 

Občania sa zasadnutia OZ nezúčastnili. 

 

K bodu č. 4 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Júlia Rybovičová, predložila poslancom správy zo svojej činnosti: 

Správa hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2020, 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 na Obecnom úrade v Hniezdnom, 

Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom za rok 2020. 

Poslanci vzali správy hlavného kontrolóra na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za:   5- Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

a) Správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2020, 

b) Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 na Obecnom úrade 

v Hniezdnom, 

c) Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom za rok 2020. 

 

K bodu č. 5 

Žiadosti p. Chlebáka a p. Berilovej o odkúpenie pozemkov v vlastníctve obce, ktoré dlhodobo užívajú 

a majú ich prihradené k svojim pozemkom, boli odložené na najbližšie zasadnutie OZ po skončení 

núdzového stavu. Keďže žiadatelia majú vyhotovené geometrické plány na žiadané pozemky, 

navrhujeme dať vypracovať znalecký posudok na zistenie hodnoty pozemkov, od ktorej sa bude ovíjať 

kúpna cena. Náklady za vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať žiadateľ.  

posl. Jurcová – nie je potrebné schváliť zámer predaja pozemku?  



3 
 

starosta – áno, zámer musí obsahovať výmeru pozemku, aj kúpnu cenu a musí byť schválený aspoň 

3/5 väčšinou poslancov 

Starosta dal hlasovať o schválení vyhotovenia znaleckých posudkov. 

Hlasovanie: 

Za:   5- Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na pozemky podľa žiadostí p. 

Chlebáka a p. Berilovej do nasledujúceho zasadnutia OZ. 

 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval poslancov o vykonaných a o pripravovaných  prácach: 

- obecný úrad pracuje v núdzovom režime 

- príprava verejného obstarávania na opravu miestnych komunikácií  

- príprava výmeny vchodových dverí na poštu 

- testovanie COVID-19, týždenne cez víkend 

posl. Compľová – poďakovanie starostovi a zamestnancom obce za doručenie respirátorov pre 

obyvateľov (vrátane detí) a vitamínov pre dôchodcov od 62 rokov. 

posl. Pardus – cyklotrasa Kovanec – Nestivlle – či je už zrefundovaná 

starosta – ešte nie, čakáme na vykonanie dokladovej kontroly a očakávame plnenie 85% z EÚ 

(Európsky fond regionálneho rozvoja) prostredníctvom poľského partnera, 10% zo štátneho rozpočtu 

a 5% spolufinancovanie na základe schváleného projektu od Prešovského samosprávneho kraja sme už 

obdržali 

posl. Pardus – je už odovzdaná cyklotrasa, bola tu už komisia? Výnimku na používanie cyklotrasy na 

iné účely udeľuje obec, cyklotrasa je znečistená hlinou, kamením. 

starosta – komisia tu nebola, dokumentáciu projektu sme odovzdali spolu s fotodokumentáciou, 

čistenie cyklotrasy odkomunikujeme s AGRO-Hniezdne. 

posl. Krajgerová a Compľova – pôvodca znečistenia je povinný toto znečistenie odstrániť 

posl. Pardus – umiestniť na cyklotrasu rampu 

starosta – osloví aj políciu o možnosť vykonania kontroly 

posl. Pardus – na budúci mesiac končí pani kontrolórke zmluva 

hl. kontrolórka – vzhľadom na núdzový stav bolo do zákona doplnené prechodné ustanovenie 

o predĺžení funkčného obdobia po skončení krízového stavu 

 

K bodu č. 7 

Poslankyňa Mgr. Krajgerová prečítala uznesenia prijaté OZ. 

 

K bodu č. 8 

Starosta poďakoval za účasť poslancov na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie OZ o 17:50 hod. 

 

Zapísala: Anna Krompaščíková 

 

Overovatelia zápisnice:  Anna Jurcová  ........................................ 

 

    Gabriela Compľová ........................................ 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 16. marca 2021 

v kultúrnom dome v Hniezdnom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 16. marca 2021 prijalo tieto uznesenia:  

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 285 

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. Správy hlavného kontrolóra 

5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov – M. Chlebák,  S. Berilová 

6. Diskusia 

7. Zhrnutie prijatých uznesení 

8. Záver 

 

 

V Hniezdnom dňa        Ing. Viktor Selep 

              starosta obce 

 

UZNESENIE č. 286 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení poslanci: Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Jozef Kuzár, Peter Pardus. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 287 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  
informáciu o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

K bodu č. 4 
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UZNESENIE č. 288 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

a) Správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2020, 

b) Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 na Obecnom úrade 

v Hniezdnom, 

c) Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom za rok 2020. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 

UZNESENIE č. 289 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje  

vypracovanie znaleckého posudku na pozemky podľa žiadostí p. Chlebáka a p. Berilovej do 

nasledujúceho zasadnutia OZ. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

             starosta obce 

 


