
ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 10. 08.2021 

 v zasadačke OcÚ Hniezdne 

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce 

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

Monika Čajková,  Ing. Tatiana Kiszelyová 

Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnil poslanec: Václav Vyrostek 

Neprítomný  poslanec :   Jaroslav Hrebík 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová  

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. Voľba hlavného kontrolóra obce Hniezdne 

4. Záver 

 

K bodu č. 1  

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

prítomných je sedem (7) z deviatich (9) poslancov a zastupiteľstvo je schopné uznášať sa. 

Predniesol návrh programu a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za:    7- Compľová ,Čajková, Jurcová, Ing. Kiszelyová,  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. Voľba hlavného kontrolóra obce Hniezdne 

4. Záver 

 

Starosta do návrhovej komisie navrhol poslancov Pardusa, Jurcovú a Ing. Kiszelyovú. 

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

návrhovej komisii. 

Hlasovanie:  

Za:   7- Compľová ,Čajková, Jurcová, Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus  

Zdržal sa:  0 

Proti:  0    
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Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Pardus, Anna Jurcová 

a Ing. Tatiana Kiszelyová 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Mgr. Máriu Krajgerovú a Gabrielu Compľovú  

za zapisovateľku Teréziu Kindjovú. 

 

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:   7- Compľová ,Čajková, Jurcová, Ing. Kiszelyová,  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 

Starosta oboznámil prítomných s postupom voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce OZ 

v Hniezdnom dňa 29.6.2021 vyhlásilo voľbu na funkciu hlavného kontrolóra Obce Hniezdne na deň 

10.8.2021. V stanovenom termíne bolo zabezpečené vyhlásenie voľby a to na úradnej tabuli Obce 

Hniezdne, na internetovej stránke Obce Hniezdne, v Ľubovnianskych novinách a vyhlásením 

v miestom rozhlase. 

 

OZ zvolilo dňa 29.6.2021 volebnú komisiu  : Mgr. Máriu Krajgerovú, Petra Pardusa, Mgr. Jozefa 

Kuzára a náhradníčku Ing. Tatianu Kiszelyovú.. Dňa 23.7.2021 o 17,00 hod. sa uskutočnilo otváranie 

obálok k voľbe na funkciu hlavného kontrolóra za prítomnosti členov volebnej komisie a zapisovateľa 

Terézii Kindjovej. 

 

Samotnému aktu voľby predchádzala prezentácia jednotlivých kandidátov pred poslancami OZ, ktorí 

im kládli otázky. Kandidáti sa prezentovali v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný 

úrad v Hniezdnom. 

 

1. Ing. Vladimír Matfiak 

2. Ing. Milan Dlugoš 

3. Ing. Júlia Rybovičová 

 

Po prezentácii kandidátov nasledovala voľba. 

 

Poslancom OZ boli rozdané hlasovacie lístky s uvedením poradového čísla, priezviska, mena 

a akademického titulu kandidáta. Hlasovacie lístky boli opatrené pečiatkou obce. Poslanci 

zakrúžkovaním určili kandidáta, za ktorého hlasovali a hlasovací lístok vložili do volebnej schránky. 

Platný hlasovací lístok bol ten, ktorý bol na predpísanom tlačive, so zakrúžkovaním iba jedného 

kandidáta. 

 

V prvom kole voľby nebol zvolený žiaden kandidát, lebo ani jeden z kandidátov nezískal potrebný 

počet hlasov t.j. hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. 

 

Do druhého kola voľby postúpili dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 
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V 2. kole voľby bola za hlavného kontrolóra Obe Hniezdne zvolená Ing. Júlia Rybovičová. 

 

Uznesenie :  OZ  volí  na základe výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Ing. 

Júliu Rybovičovú  od 11 .08.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za:   7- Compľová ,Čajková, Jurcová, Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Všetky materiály z voľby hlavného kontrolóra obce sú uložené pri spisoch zo zasadnutia OZ. 

 

K bodu č.4 

p. Ing.  Kiszelyová zhrnula jednotlivé uznesenia. 

V závere p. starosta poďakoval poslancom za účasť na OZ  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísal :     Terézia Kindjová                  ........................... 

 

 

Overili :      Mgr. Mária Krajgerová       ............................ 

 

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

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 10. augusta 2021 v zasadacej 

miestnosti Obecného úradu v Hniezdnom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 10.8.2021 prijalo tieto uznesenia : 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 317 

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. Voľba hlavného kontrolóra obce Hniezdne 

4. Záver 

V Hniezdnom, dňa                                                                                Ing. Viktor Selep                                                                           

                                                              starosta obce 

 

UZNESENIE č. 318 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení poslanci : Peter Pardus, Anna Jurcová, Ing. Tatiana Kiszelyová. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

           starosta obce 

 

 K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 319 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva.  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

                                       starosta obce 

 

K bodu č.3 
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UZNESENIE č. 320 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

volí 

na základe výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra Obce Hniezdne Ing. Júliu Rybovičovú od 

11.08.2021. 

 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 


