ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom
konaného dňa 29. 06.2021 v zasadačke OcÚ Hniezdne
Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce
Poslanci: Gabriela Compľová, Mgr. Mária Krajgerová, Mgr. Jozef Kuzár, Anna Jurcová, Peter Pardus,
Jaroslav Hrebík, Monika Čajková, Václav Vyrostek, Ing. Tatiana Kiszelyová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová
Hostia a verejnosť: Ing. Ondrejčeková, riad. ZŠ s MŠ Hniezdne, p. Mačuga, p. Mačugová
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
a zapisovateľa zápisnice
2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ, sľub poslanca OZ
3. Kontrola uznesení OZ
4. Vystúpenia občanov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne
nariadenie č. 1/2019 , ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom
klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
Základnej škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne
6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020
b) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu
Obce Hniezdne za rok 2020
7. Návrh na vyradenie a odpredaj prebytočného majetku Základnej školy s materskou školou v
Hniezdnom
8. Žiadosti o občanov a právnických osôb – M. Chlebák, S. Berilová, J. Mačuga, J. Thiry, AGROHniezdne
9. Informácie starostu
10. Diskusia
11. Zhrnutie prijatých uznesení
12. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril Ing. Viktor Selep, starosta obce Hniezdne, ktorý privítal prítomných poslancov,
hostí zamestnancov OcÚ Hniezdne. Predniesol návrh programu, ktorý poslanci obdržali v pozvánke 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.
Pán starosta navrhol na podnet hlavného kontrola, ktorý dostal po distribúcii pozvánok, doplniť program
zasadnutia o vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hniezdne. Podkladové materiály poslanci
obdŕžali v predstihu. Navrhovaný bod sa zaradí za bod 7 a ostatné body programu sa posunú.
Hlasovanie:

Za:
5- Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje úpravu programu zasadnutia OZ.
Schválený program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
a zapisovateľa zápisnice
2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ, sľub poslanca OZ
3. Kontrola uznesení OZ
4. Vystúpenia občanov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne
nariadenie č. 1/2019 , ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom
klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
Základnej škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne
6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020
b) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu
Obce Hniezdne za rok 2020
7. Návrh na vyradenie a odpredaj prebytočného majetku Základnej školy s materskou školou
v Hniezdnom
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hniezdne
9. Žiadosti o občanov a právnických osôb – M. Chlebák, S. Berilová, J. Mačuga, J. Thiry, AGROHniezdne
10. Informácie starostu
11. Diskusia
12. Zhrnutie prijatých uznesení
13. Záver
17:08 hod. - prišiel p. Hrebík
17:10 hod. - prišla p. Čajková
Starosta do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Compľovú, p. Hrebíka a p. Jurcovú
Poslanci k zloženiu návrhovej komisie nemali iné návrhy či pripomienky; starosta dal hlasovať o
návrhovej komisii.
Hlasovanie:
Za:
7 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Návrhová komisia bola schválená.
Starosta za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Pardusa a Mgr. Krajgerovú a za zapisovateľa
RNDr. Petríka.
Pán starosta informoval o úmrtí čestného občana našej obce Hubertusa Mersmanna, ktorý zomrel vo
veku 82 rokov v Nemecku a vyzval prítomných na vzdanie úcty minútou ticha.
K bodu č. 2
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V tomto bode p. starosta informoval o zániku mandátu poslankyne Ing. Petriľakovej z dôvodu zmeny jej
trvalého bydliska. Uvoľnené miesto poslanca obsadí náhradníčka Ing. Tatiana Kiszelyová, ktorá
následne zložila poslanecký sľub.
Uznesenie: OZ berie na vedomie ukončenie mandátu Ing. Petriľakovej.
Hlasovanie:
Za:
8 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie:
OZ konštatuje , že náhradníčka Ing. T. Kiszelyová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obce.
Hlasovanie:
Za:
8 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová
Zdržal sa:
0
Proti:
0
K bodu č. 3
Starosta informoval poslancov o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia a o ich plnení. Poslanci
vzali informáciu o kontrole uznesení na vedomie.
Hlasovanie:
Za:
8 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté:
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení OZ.

K bodu č. 4
Občania v tomto bode nevystúpili.
17:20 hod. - prišiel p. Vyrostek
K bodu č. 5
Zdôvodnenie potreby úpravy VZN č. 1/2019 predložila p. Krompaščíková. Hlavným dôvodom úpravy
je zmena legislatívy súvisiacej s poskytovaním dotácie na stravovanie žiakov.
Uznesenie: OZ schvaľuje VZN 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2019.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu č. 6
Výklad k Návrhu záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020 podala p. Krompaščíková, ktorá
podrobne vysvetlila jednotlivé položky z predloženého Návrhu.
Následne sa k Návrhu záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020 vyjadrila hlavná kontrolórka obce
Ing. Rybovičová, ktorá vo svojom odbornom stanovisku potvrdila obsah predkladaného Návrhu
a odporučila prijať predložený návrh bez výhrad.
K návrhu sa ešte vyjadrila za Komisiu pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo p. Čajková, ktorá
informovala, že komisia odporúča predložený návrh schváliť.
p. Čajková sa informovala v akom stave je refundovanie úveru na cyklotrasu.
Ing. Selep, starosta obce, v odpovedi uviedol, že finančné prostriedky zo všetkých zdrojov boli Obci
Hniezdne už refundované a použijú sa na splatenie úveru v termíne 4. augusta 2021.
Uznesenie: OZ berie na vedomie Návrh záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie: OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hniezdne k Návrhu záverečného
účtu Obce Hniezdne za rok 2020
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie: OZ berie na vedomie stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k
Návrhu záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie: OZ schvaľuje Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez
výhrad
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie: OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Hniezdne za rok 2020
v sume 48354,61€ na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
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Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
K bodu č.7
Tento bod uviedol a vysvetlil p. starosta. Súčasťou projektu prístavby materskej školy bolo aj
interiérové vybavenie. S ohľadom na zámer využívania MŠ vrátane prístavby sa stáva prebytočným
majetok (postieľky a matrace k nim) v celkovej hodnote 2997,75€. Ostatné zariadenie sa využije
v rámci ZŠ s MŠ.
Prebytočný majetok škola navrhuje vyradiť a likvidovať ho odpredajom nakoľko sa predpokladá
záujem zo strany obcí v súvislosti so zavádzaním povinnej predprímarnej prípravy detí v MŠ.
Uznesenie:
OZ súhlasí s vyradením a likvidáciou odpredajom prebytočného majetku podľa predloženého zoznamu.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté.
Pri určení ceny boli podané 2 návrhy:
Mgr. Kuzár: 10€ - postieľka, 5€ matrac
Za:
3 - Kuzár, Čajková, Krajgerová
Zdržal sa:
6 - Compľová, Jurcová, Pardus, Hrebík, Kiszelyová, Vyrostek
Proti:
0
Návrh nebol prijatý
p. Compľová: 15€ - postieľka, 5€ matrac
Za:
6 - Compľová, Jurcová, Pardus, Hrebík, Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
3 - Kuzár, Čajková, Krajgerová
Proti:
0
Návrh bol prijatý
K bodu č.8
Tento bod uviedol p. starosta.
V súvislosti s procedúrou voľby hlavného kontrolóra boli prijaté uznesenia:
Uznesenie:
OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 10. 8. 2021
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie: Určuje požiadavky a termín uzávierky prihlášok na 22. 7. 2021 do 15. 00 h
Hlasovanie:
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Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie: OZ určuje termín otvárania obálok na 23. 7. 2021 o 17. 00 h.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie:
OZ volí komisiu pre voľby hlavného kontrolóra:
Krajgerová za - 8, zdržal sa –1, Krajgerová,
Pardus za - 8, zdržal sa –1, Pardus
Kuzár za - 8, zdržal sa –1, Kuzár
Náhradník: Kiszelyová za - 8, zdržal sa –1, Kiszelyová
Uznesenie:
OZ odporúča starostovi obce, aby zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
K bodu č.9
p. starosta prečítal žiadosť p. Mačugu a p. Mačugovej o zámenu pozemkov. K dôvodom zámeny podala
vysvetlenie aj p. Mačugová.
Uznesenie:
OZ schváľuje zámer zámeny pozemkov žiadateľov J. a K. Mačugových. Súvisiace náklady znáša
žiadateľ.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
p. starosta prečítal žiadosť p. Pardusa a manželky o odkúpenie časti parcely. Žiadosť nie je úplná.
Uznesenie: OZ odkladá prerokovanie tejto žiadosti na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté
p. starosta prečítal žiadosť spoločnosti AGRO-Hniezdne o súhlas s výstavbou AT stanice pre
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zásobovanie pitnou vodou poľnohospodárskych objektov na farme v Lackovej. Z diskusie poslancov
vznikol návrh prerokovanie tejto žiadosti odložiť na ďalšie zasadnutie OZ.
Uznesenie:
OZ odkladá prerokovanie tejto žiadosti na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté.
p. starosta uviedol žiadosť S. Berilovej o odpredaj pozemkov o veľkosti 134 m2. OZ sa touto žiadosťou
už zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach. Bol spracovaný geometrický plán a znalecký posudok,
podľa ktorého je cena určená na 670 €.
Uznesenie:
OZ súhlasí so zámerom odpredaja predmetných pozemkov, z dôvodu osobitného zreteľa - dlhodobé
užívanie žiadateľkou, pričom predmetné pozemky susedia s pozemkom navrhovateľ a sú dlhodobo
oplotené, v cene podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté.
p. starosta uviedol žiadosť p. Chlebáka o odpredaj pozemkov o veľkosti 26 m2. OZ sa touto žiadosťou
už zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach.
Uznesenie:
OZ súhlasí so zámerom odpredaja predmetného pozemku, z dôvodu osobitného zreteľa - dlhodobé
užívanie, pričom predmetné pozemky susedia s pozemkom navrhovateľ a sú dlhodobo oplotené, v cene
podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie:
Za:
9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková,
Kiszelyová, Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Uznesenie bolo prijaté.
p. starosta uviedol žiadosť p. J. Thiryho o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere
185m2. Predchádzajúca žiadosť bola OZ neschválená, podáva novú žiadosť.
Uznesenie:
OZ súhlasí so zámerom odpredaja predmetného pozemku.
Za:
0
Zdržal sa: 9 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Čajková, Kiszelyová,
Vyrostek
Proti:
0
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č. 10
V tomto bode p. starosta podal informácie :
- k sčítaniu obyvateľov; základné informácie - sčítalo sa 98,61 % to je obyvateľov 1417 obyvateľov,
počet bytov je 447
7

-

v súkromnej galérii p. Dr. Malachovského je v spolupráci s obcou Hniezdne a Ľubovnianskym
múzeom sprístupnená výstava s témou strieborného pokladu z Hniezdneho
od 1. júla bude v obci Hniezdne rozmiestnených niekoľko hnedých nádob na zber kuchynského
odpadu; prvé 2 mesiace bude monitorovacie a testovacie funkčnosti celého systému zberu
kuchynského odpadu
riešenie požiadavky na osadenie dopravných zrkadiel v obci – zrkadlá v počte 4 ks sú už
vyskladnené v Poprade spolu so 4 m stojanmi; ich prevoz sa predpokladá v budúcom týždni
materská škola - je už postavená a vybavená zariadením; náklady na stavebnú činnosť sú už
uhradené, zatiaľ bez DPH, pôjde ešte požiadavka na refundovanie ďalších oprávnených nákladov.
Poslanci sa dohodli na obhliadke MŠ. Záujem o MŠ sa zvýšil, takže počet oddelení sa zvýši z 2 na
3. V budúcnosti asi nebude postačovať kapacita školskej jedálne, čo bude treba riešiť.

p. Pardus odišiel
Uznesenie:
OZ berie na vedomie informácie p. starostu.
Hlasovanie:
Za:
8 - Compľová, Jurcová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Hrebík, Čajková, Kiszelyová,
Vyrostek
Zdržal sa:
0
Proti:
0
Nehlasoval:
1 - Pardus
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 11
p. Pardus sa vrátil
p. Vyrostek sa informoval k asfaltovaniu chodníkov na most
p. starosta - tieto chodníky sa budú asfaltovať, predchádzať bude oprava obrubníkov;
tiež sa bude robiť niekoľko ďalších chodníkov
p. Hrebík sa informoval na rozširovanie kanalizácie
p. starosta - k rozširovaniu kanalizácie je potrebné urobiť zmenu vetvy „B3“ ; všetky
vyjadrovačky už máme
p. Hrebík sa informoval o ukončení rozkopávok v obci v súvislosti s kladením optických káblov
p. starosta - v auguste by tieto práce mali zainteresované firmy ukončiť; na niektorých
úsekoch je problém s kvalitou vrátenia rozkopávok do pôvodného stavu, preto to musia dorobiť.
V jednej časti výkopu vznikla porucha na vodovodnom potrubí, ktorú museli vodári opraviť. Výkop je
zatiaľ opáskovaný.
p. Krajgerová upozornila na parkovanie viacerých áut na chodníku v blízkosti križovatky
p. Compľová sa spýtala z podnetu dôchodcov:
- či sa nedá niečo robiť s nakloneným krížom. Navrhujú ho odstrániť a nahradiť kovovým.
p. starosta – osloviť pohrebné služby a zistiť, čo by sa dalo s tým robiť
- vyrúbanie tují na cintoríne
- požiadala predsedníčku finančnej komisie o návrh na doplnenie jej členov a podobne aj u kultúrnej
komisie
p. starosta - pripraviť návrhy na budúce OZ
p. Jurcová sa spýtala na režim viacúčelového ihriska, prečo je to uzamknuté
p. starosta – ešte stále je pandemická situácia, pri sprístupnení objektu na podujatie treba
viesť monitoring s prezenčnými listinami. Je možné viesť tréningový proces so zodpovednou osobou.
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V tejto súvislosti p. starosta informoval ešte o Furmanských pretekoch, ktoré sa uskutočnia v najbližšiu
sobotu, na ktoré pozval poslancov a požiadal aj o spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia.
p. Compľová upozornila na parkovanie veľkého počtu áut zamestnancov Nestvillu na obecnom
pozemku.
p. Čajková navrhla zaviesť SMS- kový systém informovania občanov.
Keďže už neboli ďalšie diskusné príspevky, pán starosta ukončil diskusiu.
K bodu č. 12
p. Jurcová zhrnula jednotlivé uznesenia
K bodu č. 13
V závere p. starosta poďakoval poslancom za účasť na OZ a opätovne ich vyzval k pomoci pri
organizovaní Furmanských pretekov. Privítal by pomoc pri zabezpečení zdravotnej služby, pomoc
hasičov ako aj pri prezentácii. Pozval ešte raz na obhliadku výstavy ako aj MŠ.
Zasadnutie OZ ukončil.

Zapísal: RNDr. Peter Petrík
Overili: Mgr. Mária Krajgerová
Peter Pardus

.............................
..... .....................
...........................

Hniezdne, 2. 7. 2021
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 29. júna 2021
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hniezdnom
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2021 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č.1
UZNESENIE č. 290
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, sľub poslanca OZ
3. Kontrola uznesení OZ
4. Vystúpenia občanov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne
nariadenie č. 1/2019 , ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom
klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
Základnej škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne
6. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020
b) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu Obce
Hniezdne za rok 2020
7. Návrh na vyradenie a odpredaj prebytočného majetku Základnej školy s materskou školou v
Hniezdnom
8. Žiadosti o občanov a právnických osôb – M. Chlebák, S. Berilová, J. Mačuga, J. Thiry, AGROHniezdne
9. Informácie starostu
10. Diskusia
11. Zhrnutie prijatých uznesení
12. Záver
V Hniezdnom dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 291

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zmenu programu - doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra za bod programu č. 7:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
a zapisovateľa zápisnice
2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ, sľub poslanca OZ
3. Kontrola uznesení OZ
4. Vystúpenia občanov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne
nariadenie č. 1/2019 , ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri
Základnej škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne
Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2020
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020
b) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu Obce
Hniezdne za rok 2020
Návrh na vyradenie a odpredaj prebytočného majetku Základnej školy s materskou školou
v Hniezdnom
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Žiadosti o občanov a právnických osôb – M. Chlebák, S. Berilová, J. Mačuga, J. Thiry, AGROHniezdne
Informácie starostu
Diskusia
Zhrnutie prijatých uznesení
Záver

V Hniezdnom dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 292

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci: Jaroslav Hrebík, Anna Jurcová, Gabriela Compľová.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č. 2
UZNESENIE č. 293
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
skončenie mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva Ing. Jany Petriľákovej z dôvodu zmeny trvalého
pobytu mimo obec Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 294
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
konštatuje, že
poslankyňa Ing. Tatiana Kiszelyová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
K bodu č. 3
UZNESENIE č. 295
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
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berie na vedomie
informáciu o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

K bodu č. 5
UZNESENIE č. 296
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č.
1/2019, ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí
a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

K bodu č. 6
UZNESENIE č. 297
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2020.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

UZNESENIE č. 298
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2020.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 299
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za
rok 2020.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 300
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
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UZNESENIE č. 301
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume
48 354,61 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. 7
UZNESENIE č. 302
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
vyradenie prebytočného majetku z evidencie majetku na základe návrhu Základnej školy s materskou
školou Hniezdne v celkovej hodnote 2 997,75 Eur formou predaja.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 303
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrh poslankyne Gabriely Compľovej na výšku predajnej ceny prebytočného majetku Základnej školy
s materskou školou Hniezdne:
- za postieľku 15 Eur/ks
- za dvojlôžkový matrac 5 Eur/ks.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

K bodu č. 8
UZNESENIE č. 304
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na deň 10.08.2021, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu
v Hniezdnom.
V Hniezdnom, dňa
Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 305
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
určuje
a) Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Hniezdne
1) minimálne úplné stredné vzdelanie,
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2) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (zákon č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.),
3) pracovný úväzok 0,25,
4) znalosť základných noriem samosprávy.
b) Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Hniezdne
1) Prihláška k voľbe hlavného kontrolóra s uvedením osobných údajov musí obsahovať :
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
- kontaktné údaje (telefón, e-mail)
2) Overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (Príloha č.1)
4) Profesijný životopis
5) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
6) Čestné vyhlásenie kandidáta, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (Príloha
č.2)
7) Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 3)
c) Termín doručenia písomných prihlášok s predpísanými náležitosťami a prílohami je
najneskôr do 22.07.2021 do 15:00 hodiny na adresu :
Obecný úrad Hniezdne 065 01 Hniezdne č.1
Obálku je potrebné označiť heslom : „Voľba HK 2021“
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania
voľby.
d) Otváranie obálok s prihláškami kandidátov na voľbu HK
1) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia za prítomnosti
pracovníčky obecného úradu a 3 poslancov schválených obecným zastupiteľstvom.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 23.07.2021 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu
Hniezdne. O výsledku spíše komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa
bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.
Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne
doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené
podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole
splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre
ktorý tak odmietla urobiť.
2) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splnil alebo nesplnil stanovené podmienky
bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 7 dní odo dňa otvorenia obálok. Každý
kandidát, ktorý splnil podmienky, bude pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa
10.08.2021 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní obecného zastupiteľstva v rámci
bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Hniezdne“.
Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania voľby pred poslancami obecného zastupiteľstva. Kandidáti sa
budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené prihlášky na Obecný úrad v Hniezdnom.
e) Spôsob voľby hlavného kontrolóra
1) Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom
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2) Pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú
komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje
zápisnicu z voľby.
3) Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom.
4) Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení podľa abecedy (podľa priezviska) s uvedením poradového čísla, priezviska
a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou Obce Hniezdne.
5) Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do
volebnej schránky.
6) Platný hlasovací lístok je ten,
- ktorý je na predpísanom tlačive,
- na ktorom je zakrúžkovaním iba jeden kandidát
7) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo
dopísané mená sa neprihliada.
8) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden kandidát takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
9) Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje
a) počet prítomných poslancov
b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
d) počet platných hlasovacích lístkov
e) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
f) výsledok voľby, resp. II. kola voľby
g) meno zvoleného kandidáta
10) Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť
pracovnú zmluvu.
11) Pracovný úväzok je 0,25.
f) Postavenie hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu
obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú
činnosť, lektorskú činnosť, prednáškovú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť,
literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich
maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými
pravidlami kontrolnej činnosti.
Funkcia hlavného kontrolóra Obce Hniezdne je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného
zastupiteľstva obce Hniezdne, starostu obce Hniezdne, člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je Obec Hniezdne, iného zamestnanca Obce Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
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starosta obce
UZNESENIE č. 306
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
za prvého člena komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Mgr. Máriu Krajgerovú.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 307

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
za druhého člena komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Petra Pardusa.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

UZNESENIE č. 308
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
za tretieho člena komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Mgr. Jozefa Kuzára.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

UZNESENIE č. 309
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
volí
za náhradníka člena do komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Ing. Tatianu Kiszelyovú.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

UZNESENIE č. 310
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odporúča
starostovi obce, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na úradnej tabuli Obce Hniezdne,
na webovom sídle Obce Hniezdne, v Ľubovnianskych novinách a vyhlásením v miestnom rozhlase obce.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

K bodu č. 9
UZNESENIE č. 311
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
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zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :
parcely p. č. KN-E 6336/3 o výmere 33 m2 – ostatná plocha zapísanú v katastri nehnuteľností
Slovenskej republiky vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 1835
na Jána Mačugu, nar. 15.09.1967 a Kristínu Mačugovú, rod. Dzadíkovú, nar. 29.09.1970 obaja trvale
bytom Hniezdne č. 307 spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to formou zámeny bez ďalšieho finančného vyrovnania za:
novovytvorenú parcelu p. č. KN-C 615/3 o výmere 27 m2 – druh pozemku zastavaná plocha
podľa geometrického plánu číslo 56/2021 vyhotoveného Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D,
Námestie generála Štefánika 531/6, Stará Ľubovňa dňa 07.07.2021, úradne overeného dňa
08.07.2021 Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, pod č. G1-464/2021
v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Mačugu, nar. 15.09.1967 a Kristíny Mačugovej, rod.
Dzadíkovej, nar. 29.09.1970 obaja trvale bytom Hniezdne č. 307.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Ide o majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku:
a) KN-E 6336/3, ktorý svojim oplotením tvorí kompletný celok s pozemkom KN-C 615/1 a stavbou
rodinný dom súp. č. 307 postavenou na parc. č. KN-C 615/1, ktorý žiadatelia a ich právni
predchodcovia užívali viac ako 40 rokov. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového
stavu a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu,
nakoľko pozemok je t. č. oplotený k rodinnému domu.
b) novovytvoreného p. č. KN-C 615/3, odčleneného z parcely KN-C 615/1, na ktorom je umiestnený
obecný chodník a inžinierske siete. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového stavu
a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre Obec Hniezdne, nakoľko chodník
na ňom vybudovaný je vlastníctvom Obce Hniezdne.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce

UZNESENIE č. 312
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje,
že všetky náklady spojené so zámenou pozemkov (vyhotovenie GP, zámennej zmluvy, návrh na vklad do
katastra) znášajú žiadatelia Ján a Kristína Mačugová, rod. Dzadíková.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 313

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odkladá
prerokovanie žiadosti Pavla Padusa a Jany Pardusovej, rod. Maceľuchovej o odkúpenie časti pozemku p.
č. KN-C 239/2 vo vlastníctve Obce Hniezdne po doplnení žiadosti na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
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UZNESENIE č. 314
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odkladá
prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby AT stanice na parc. KN-C 2021 v k. ú.
Lacková, vo vlastníctve Obce Hniezdne na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 315

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to : časť parcely p. č. KN-E 75, diel č. 1
o výmere 111 m2 – orná pôda a časť parcely p. č. KN-E 76/1, diel č. 3 o výmere 23 m2 – orná pôda podľa
geometrického plánu č. 74/2020 vyhotoveného Jánom Štellmachom, geodet, Nová Ľubovňa 282 dňa
02.12.2020, úradne overeného dňa 15.12.2020 Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, pod
č. G1-757/2020 v prospech Sidónie Berilovej, trvale bytom Hniezdne č. 319, 065 01 Hniezdne z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Účelom prevodu je majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom KN-E 75, diel č. 1
a KN-E 76/1, diel č. 3, ktoré svojim oplotením tvoria kompletný celok s pozemkom KN-C 603 a stavbou
rodinný dom súp. č. 319 postavenou na parc. č. KN-C 603 v podielovom spoluvlastníctve.
Všeobecná hodnota pozemkov KN-E 75, diel 1 a KN-E76/1, diel 3 podľa znaleckého posudku č.
130/2021 zo dňa 26.06.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Štupákom je stanovená na 666 Eur
zaokrúhlene 670 Eur, t. j. 5 Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Ide o majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom KN-E 75, diel č. 1 a KN-E 76/1,
diel č. 3, ktoré svojim oplotením tvoria kompletný celok s pozemkom KN-C 603 a stavbou rodinný dom
súp. č. 319 postavenou na parc. č. KN-C 603 v podielovom spoluvlastníctve, ktoré žiadateľka užíva viac
ako 40 rokov. Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového stavu a právneho stavu. Ide
o prevod vlastníctva, ktorý je účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. oplotený
k rodinnému domu.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
UZNESENIE č. 316

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to časť parcely p. č. KN-E 76/2, diel č. 1
o výmere 26 m2 – orná pôda podľa geometrického plánu č. 001/2021 vyhotoveného Ing. Róbertom
Kancianom, Letná 29, Stará Ľubovňa dňa 14.01.2021, úradne overeného dňa 22.01.2021 Okresným
úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, pod č. G1-23/2021 v prospech Milana Chlebáka, trvale bytom
Hniezdne č. 320, 065 01 Hniezdne z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Účelom prevodu je majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku KN-E 76/2, diel č. 1
ktorý svojim oplotením tvorí kompletný celok s pozemkom KN-C 602 a stavbou rodinný dom súp. č. 320
postavenou na parc. č. KN-C 602.
Všeobecná hodnota pozemku KN-E 76/2, diel 1 podľa znaleckého posudku č. 131/2021 zo dňa
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26.06.2021 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Štupákom je stanovená na 129,22 Eur zaokrúhlene 130
Eur, t. j. 5 Eur/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Ide o majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku KN-E 76/2, diel č. 1, ktorý svojim
oplotením tvorí kompletný celok s pozemkom KN-C 602 a stavbou rodinný dom súp. č. 320 postavenou
na parc. č. KN-C 602, ktoré žiadateľ a jeho právni predchodcovia užívali viac ako 40 rokov. Predmetným
prevodom sa zabezpečí súlad skutkového stavu a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý je
účelný len pre konkrétneho záujemcu, nakoľko pozemok je t. č. oplotený k rodinnému domu.
V Hniezdnom, dňa

Ing. Viktor Selep
starosta obce
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