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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 07.10.2021 v sále kultúrneho 

domu 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 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová 

Hostia a verejnosť: Mgr. Slavomíra Gribová, riad. ZŠ s MŠ Hniezdne, Pavol Drabinský, Marián 

Drabinský  

Neprítomní poslanci: Jaroslav Hrebík, Václav Vyrostek 

 

Program: 

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

zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh nových Zásad vybavovania sťažností 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

6. Hospodárenie obce Hniezdne k 30.6.2021 

7. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu 

8. Žiadosti o občanov – Ján Mačuga a manž. – zámena pozemkov, Milan Chlebák – odkúpenie  

pozemku, Sidónia Berilová – odkúpenie pozemku, Marián Drabinský a Gabriela Romaňáková – 

žiadosť o náhradu škody, AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. – žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie 

stavby 

9. Informácie starostu 

10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie 

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice  

Zasadnutie OZ otvoril Ing. Viktor Selep, starosta obce Hniezdne, ktorý privítal prítomných poslancov, 

hostí. Predstavil novú riaditeľku Základnej školy s materskou školou Hniezdne Mgr. Slavomíru Gribovú. 

Predniesol návrh programu, ktorý poslanci obdržali v pozvánke 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. 

 

K návrhu programu nemali poslanci iné návrhy, ani pripomienky. 

 

Schválený program: 

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

zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 
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3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh nových Zásad vybavovania sťažností 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

6. Hospodárenie obce Hniezdne k 30.6.2021 

7. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu 

8. Žiadosti o občanov – Ján Mačuga a manž. – zámena pozemkov, Milan Chlebák – odkúpenie  

pozemku, Sidónia Berilová – odkúpenie pozemku, Marián Drabinský a Gabriela Romaňáková – 

žiadosť o náhradu škody, AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. – žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie 

stavby 

9. Informácie starostu 

10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

 

Do návrhovej komisie navrhol starosta  Ing. Kiszelyovú, Pardusa a Čajkovú 

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 návrhovú komisiu v zložení Ing. Tatiana Kiszelyová, 

Peter Pardus a Monika Čajková 

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Annu Jurcovú a Mgr. Jozefa Kuzára, za 

zapisovateľku Annu Krompaščíkovú. 

 

K bodu č. 2 – Kontrola uznesení OZ 
Starosta informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Poslanci vzali 

správu o plnení 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 správu o kontrole plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 3 – Vystúpenia občanov 

O slovo sa prihlásil občan obce Pavol Drabinský, ktorý zdôvodnil a vysvetlil požiadavku svojho syna 

o náhradu škody na majetku spôsobenú zaplavením pivníc rodinného domu vodou z upchatého kanála 

pri intenzívnom daždi. Škodu na zamoknutých múroch, podlahách a elektrickom zariadení, elektrickom 

pracovnom náčiní vyčíslili odhadom na 1516 Eur, pričom prihliadli na opotrebenie a vek. 

Mgr. Kuzár – ak považujeme kanál za náš majetok, ktorý spôsobil inému škodu, odporúča priznať 

čiastočnú náhradu škody 

Čajková – je obec pre takéto prípady poistená? 

starosta – obec má poisteným majetok i pre také prípady 

Jurcová – má  na to obec peniaze? 

Hlasovanie o návrhu poslanca Kuzára  priznať čiastočnú náhradu škody: 

Hlasovanie: 
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Za:  5- Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus  

Zdržal sa: 2 – Jurcová, Pardus 

Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté: 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje žiadosť o náhradu škody na majetku Mariána Drabinského 

a Gabriely Romaňákovej spôsobenú zaplavením pivníc rodinného domu vodou v upchatého kanála. 
 

Mgr. Kuzár – navrhuje odškodnenie vo výške 50% z vyčíslenej sumy škody 

Za:  4- Compľová, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár,  

Zdržal sa: 1- Pardus 

Proti: 2- Čajková, Jurcová, 

Uznesenie bolo prijaté: 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom priznáva náhradu škody na majetku Mariána Drabinského a Gabriely 

Romaňákovej spôsobenú zaplavením pivníc rodinného domu vodou v upchatého kanála vo výške 50% zo 

žiadateľmi vyčíslenej sumy škody. 

 
Pardus – žiada uviesť termín, kedy sa začne s odstránením havarijného stavu a treba to ukončiť do konca 

roka 

starosta – termín začatia do konca októbra 

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 určuje termín začatia odstránenia havarijného stavu na betónovej 
dažďovej kanalizácii pod cestou pri rodinnom dome č. 489 do 31.10.2021. 

 

starosta – navrhuje pre financovanie odstránenia havarijného stavu použiť prostriedky rezervného fondu, 

nevie povedať koľko finančných prostriedkov bude na to potrebných  

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 použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie 
havarijného stavu na betónovej dažďovej kanalizácii pod cestou pri rodinnom dome č. 489. 

 

K bodu č. 4 – Návrh nových Zásad vybavovania sťažností 

Starosta – potreba nových zásad vzišla z novelizácie zákona, pracovný materiál bol poslancom zaslaný spolu 

s pozvánkou, zo strany poslancov nevoli k návrhu Zásad vznesené pripomienky. 

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 návrh nových Zásady vybavovania sťažností. 

 
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 Zásady vybavovania sťažností. 
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K bodu č. 5 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

Po voľbe hlavného kontrolóra predložila Ing. Rybovičová Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na II. polrok 2021. Pracovný materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou. 

Ing. Rybovičová oboznámila poslancov so svojim plánom. Bez pripomienok poslancov. 

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 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2021. 
 

Schválenie poverenia na výkon kontrolnej činnosti pre hlavného kontrolóra: 

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 poveruje hlavného kontrolóra obce Ing. Júliu Rybovičovú na výkon 

kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

 

K bodu č. 6 – Hospodárenie obce Hniezdne k 30.6.2021 

So správou o hospodárení obce Hniezdne poslancov oboznámila p. Anna Krompaščíková. Poslanci 

dostali pracovný materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

Čajková – od koho kupujeme sadenice 

Krompaščíková – sadenice sú z vlastnej činnosti, semenáčiky sa nakúpili, vysadili, vlastnou činnosťou 

sa zhodnotili a potom vyskladnili pre výsadbu v našom lese. 

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 správu o hospodárení obce Hniezdne k 30.6.2021. 
 

K bodu č. 7 – Návrh na schválenie použitia rezervného fondu 

Návrh a zdôvodnenie potreby použitia rezervného fondu predložila poslancom pani Krompaščíková. 

Informovala o stave financovania projektu výstavby novej materskej školy ako aj o potrebe obstarania 

projektových dokumentácií pre územné rozhodnutia pre modernizáciu kuchyne a školskej jedálne a pre 

výstavbu telocvične, s čím súvisí aj úprava rozpočtu. 

Hlasovanie o použití rezervného fondu: 

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 použitie rezervného fondu na : 

- spolufinancovanie projektu Materská škola Hniezdne vo výške 34 344 Eur, 

- na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Modernizácia 

kuchyne a školskej jedálne vo výške 900 Eur, 

- na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Telocvičňa Hniezdne 

vo výške 1 440Eur. 
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Hlasovanie o úprave rozpočtu: 

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 úpravu rozpočtu: 
príjmové finančné operácie EK 454001 zdroj 46  +36 684,00 Eur 

kapitálové výdavky  EK 717001 zdroj 46  +34 344,00 Eur 

    EK 716      zdroj 46    +2 340,00 Eur 

 

K bodu č. 8 - Žiadosti o občanov 

Zámer zámeny pozemkov na základe žiadosti Jána Mačugu a manželky, Hniezdne 307 schválený 

obecným zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli odo dňa 

09.07.2021 do 07.10.2021.  

Hlasovanie o schválení prevodu majetku obce zámenou pozemkov: 

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 

prevod 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 

v súlade so zámerom  prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne schváleného trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom uznesením č. 311 zo dňa 29.6.2021. 

 

Náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode a náklady za zápis- vklad do katastra znáša predkladateľ 

žiadosti. 

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, že náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode a náklady 

za zápis – vklad do katastra nehnuteľností znášajú predkladatelia žiadosti – Ján Mačuga a manželka. 

Zámer predaja pozemkov na základe žiadosti Sidónie Berilovej, Hniezdne 319 schválený obecným 

zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli odo dňa 09.07.2021 

do 07.10.2021.  
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Hlasovanie o schválení prevodu majetku formou predaja  pozemku: 

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 

prevod vlastníctva majetku Obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov : 

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 za cenu 5,00 

Eur/m2, t. j  670 Eur v súlade so zámerom  prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne schváleného 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom uznesením č. 315 zo 

dňa 29.6.2021. 

 

Náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode, náklady za zápis-vklad do katastra a náklady za vyhotovenie 

znaleckého posudku znáša žiadateľ. 

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, že náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode, náklady 

za zápis – vklad do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znáša 

predkladateľ žiadosti – Sidónia Berilová. 

 

Zámer predaja pozemku na základe žiadosti Milana Chlebáka, Hniezdne 320 schválený obecným 

zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli odo dňa 09.07.2021 

do 07.10.2021.  

Hlasovanie o schválení prevodu majetku formou predaja  pozemkov: 

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 

prevod 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 za cenu 5 Eur/m2, t. j 130 Eur v súlade so zámerom  prevodu vlastníctva majetku 

Obce Hniezdne schváleného trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Hniezdnom uznesením č. 316 zo dňa 29.6.2021. 

Náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode, náklady za zápis-vklad do katastra a náklady za vyhotovenie 

znaleckého posudku znáša žiadateľ. 

Hlasovanie: 
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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, že náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode, náklady 

za zápis – vklad do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znáša 

predkladateľ žiadosti – Milan Chlebák. 

 

AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. – žiadosť o súhlas na umiestnenie stavby na pozemku vlastníka – Obce 

Hniezdne. Na LV bolo k uvedenému pozemku v poznámke uvedené obmedzenie nakladania s 

pozemkom. Pozemkový úrad rozhodnutím zrušil túto obmedzujúcu poznámku. Na uvedenom pozemku 

je umiestnená studňa. 

p. Krajgerová – majú ju v nájme? 

p. Kuzár – aká veľká má byť budova, uviesť do súhlasu 

starosta – 4,30 x 3,80 m, výška 4,70 m 

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 žiadosť na vydanie súhlasu na umiestnenie budovy AT 

stanice pre zásobovanie úžitkovou vodou na pozemku parc. č. KN-C 2021 v k. ú. Lacková. 

 

K výške nájmu – upraviť po kolaudácii stavby. 

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 súhlasí s úpravou výšky nájmu za zastavaný pozemok pred 

kolaudáciou stavby. 

 

K bodu č. 9 – Informácie starostu 

Starosta informoval poslancov o : 

- otvorení novej materskej školy – v plnej prevádzke od septembra 

- kosení verejných plôch v obci a cyklotrás 

- oprave chodníkov v obci 

- kontrole vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia na kompostovisku 

- uprataní divokej skládky pri stodolách 

- pripravení garáže pre hasičské auto IVECO (materiál zakúpila obec, hasiči vykonali 

práce) 

- chýbajúcom správcovi domu smútku po skončení činnosti pána Horála zo zdravotných 

dôvodov 

- o bezdomovcovi, ktorého nevie identifikovať ani polícia 
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 informácie starostu obce o činnosti. 
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K bodu č. 10 – Diskusia 

p. Krajgerová – optické káble na križovatke pri dome smútku, výkop nie je upravený  

p. Compeľ – chce zvolať kontrolný deň za prítomnosti všetkých účastníkov konania pre riešenie 

problémov s neupraveným terénom, zabezpečením výkopov a pod. 

p. Krajgerová – dajú sa vymeniť rošty na zastávke v obci smer Podolínec? 

starosta – rošty sú pripravené, osadia sa, keď sa uvoľnia pracovníci 

p. Compľová – cesta na cintorín popri p. Mačákovi, cesta medzi tujami 

p. Čajková – SMS systém informovania obyvateľov, na webovej stránke obce nie sú informácie, 

telefónne čísla na krízový štáb 

p. Kuzár – za železničnou traťou je priekopa naplnená vodou, prikrytá lístím a je to nebezpečné, pretože 

je hlboká, SMS správy  

starosta – pôjdeme na to pozrieť  

p. Čajková – Náučný chodník – ako pokračuje 

starosta – máme podanú žiadosť o financovanie, žiadosť je schválená, doposiaľ nemáme uzatvorenú 

zmluvu 

p. Čajková – ako s parkovaním auta p. Sekelskej v križovatke pri dome smútku 

p. Pardus – dopravné zrkadlá 

starosta – už ich máme  na sklade, sú uhradené a pristúpime k ich montáži 

p. Pardus – predal sa prebytočný majetok materskej školy 

starosta – všetky postieľky sa predali 

p. Compľová – kompostovacie koše pre domácnosti 

starosta – obec rieši zeleň na kompostárni 

p. Compľová – umiestniť kamery na kompostoviskách  

p. Compeľ – občania majú možnosť v čase vývozu odpad naviac umiestniť vo vreciach k popolnici 

EKOS ich vezme 

p. Pardus – kuchynský odpad 

starosta – triedenie začalo v júli, po obci sú rozmiestnené na to určené nádoby 

p. Čajková – nájsť riešenie parkovania áut v obci 

p. Krompaščíková – v akom stave je finančná komisia, budeme pripravovať rozpočet obce 

 

K bodu č. 11 – Zhrnutie uznesení 

Členka návrhovej komisie Ing. Kiszelyová zhrnula prijaté uznesenia. Starosta zistil, že OZ neprijalo 

uznesenie k vystúpeniu pána Drabinského v bode č. 3. Starosta preto dal dodatočne hlasovať o uznesení. 

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 vystúpenie pána Pavla Drabinského  a pána 

Mariána Drabinského . 

 

K bodu č. 12 – Záver 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 19:05 hod. 

 

 

Zapísala: Anna Krompaščíková 

 

Overovatelia: 

Anna Jurcová    .................................... 

 

Mgr. Jozef Kuzár   .................................... 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 07.10.2021 v kultúrnom 

dome v Hniezdnom 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 07.10.2021 prijalo tieto uznesenia : 

K bodu č. 1: 

UZNESENIE č. 321 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

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

zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenia občanov 

4. Návrh nových Zásad vybavovania sťažností 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

6. Hospodárenie obce Hniezdne k 30.6.2021 

7. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu 

8. Žiadosti o občanov – Ján Mačuga a manž. – zámena pozemkov, Milan Chlebák – odkúpenie  

pozemku, Sidónia Berilová – odkúpenie pozemku, Marián Drabinský a Gabriela Romaňáková 

– žiadosť o náhradu škody, AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. – žiadosť o vydanie súhlasu na 

umiestnenie stavby 

9. Informácie starostu 

10. Diskusia 

11. Zhrnutie prijatých uznesení 

12. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa                                                                                Ing. Viktor Selep                                                                           

     starosta obce 

UZNESENIE č. 322 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení poslanci : Ing. Tatiana Kiszelyová. Peter Pardus a Monika Čajková. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

           starosta obce 

K bodu č. 2: 

UZNESENIE č. 323 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie  

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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K bodu č. 3: 

UZNESENIE č. 324 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

vystúpenie pána Pavla Drabinského a pána Mariána Drabinského. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 325 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

žiadosť o náhradu škody na majetku Mariána Drabinského a Gabriely Romaňákovej spôsobenú zaplavením 

pivníc rodinného domu vodou v upchatého kanála. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 326 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

priznáva 

náhradu škody na majetku Mariána Drabinského a Gabriely Romaňákovej spôsobenú zaplavením pivníc 

rodinného domu vodou v upchatého kanála vo výške 50% zo žiadateľmi vyčíslenej sumy škody. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 327 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

určuje  

termín začatia odstránenia havarijného stavu na betónovej dažďovej kanalizácii pod cestou pri rodinnom 

dome č. 489 do 31.10.2021. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 328 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu na betónovej dažďovej kanalizácii 

pod cestou pri rodinnom dome č. 489. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 4: 

UZNESENIE č. 329 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

návrh nových Zásady vybavovania sťažností. 
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V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 330 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

Zásady vybavovania sťažností. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 5: 

UZNESENIE č. 331 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 332 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

poveruje 

hlavného kontrolóra obce Ing. Júliu Rybovičovú na výkon kontrolnej činnosti podľa Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 6: 

UZNESENIE č. 333 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

správu o hospodárení obce Hniezdne k 30.6.2021. 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 7: 

UZNESENIE č. 334 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

použitie rezervného fondu na : 

- spolufinancovanie projektu Materská škola Hniezdne vo výške 34 344 Eur, 

- na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Modernizácia 

kuchyne a školskej jedálne vo výške 900 Eur, 

- na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Telocvičňa 

Hniezdne vo výške 1 440Eur. 
 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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UZNESENIE č. 335 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

úpravu rozpočtu: 

príjmové finančné operácie EK 454001 zdroj 46  +36 684,00 Eur 

kapitálové výdavky  EK 717001 zdroj 46  +34 344,00 Eur 

    EK 716      zdroj 46    +2 340,00 Eur 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 8: 

UZNESENIE č. 336 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

prevod 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 

v súlade so zámerom  prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne schváleného trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom uznesením č. 311 zo dňa 29.6.2021. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 337 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje,  

že náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode a náklady za zápis – vklad do katastra nehnuteľností 

znášajú predkladatelia žiadosti – Ján Mačuga a manželka. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 338 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

prevod vlastníctva majetku Obce Hniezdne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : 
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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 za cenu 5,00 

Eur/m2, t. j  670 Eur v súlade so zámerom  prevodu vlastníctva majetku Obce Hniezdne schváleného 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom uznesením č. 315 zo 

dňa 29.6.2021. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 339 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje,  

že náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode, náklady za zápis – vklad do katastra nehnuteľností 

a náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znáša predkladateľ žiadosti – Sidónia Berilová. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 340 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

prevod 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 za cenu 5 Eur/m2, t. j 130 Eur v súlade so zámerom  prevodu vlastníctva majetku 

Obce Hniezdne schváleného trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Hniezdnom uznesením č. 316 zo dňa 29.6.2021. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 341 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje,  

že náklady za vyhotovenie zmluvy o prevode, náklady za zápis – vklad do katastra nehnuteľností 

a náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znáša predkladateľ žiadosti – Milan Chlebák. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 342 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
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žiadosť na vydanie súhlasu na umiestnenie budovy AT stanice pre zásobovanie úžitkovou vodou na 

pozemku parc. č. KN-C 2021 v k. ú. Lacková. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 343 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

súhlasí  

s úpravou výšky nájmu za zastavaný pozemok pred kolaudáciou stavby. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 9: 

UZNESENIE č. 344 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

informácie starostu obce o činnosti. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 


