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ZÁPISNICA 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 16.12.2021 

 v sále kultúrneho domu v Hniezdnom  

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce 

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

Čajková, Ing. Tatiana Kiszelyová 

Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnil poslanec: Václav Vyrostek,  

Neprítomný  poslanec :  --- 

Hlavný kontrolór obce :  ospravedlnený 

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. Vystúpenie občanov 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce 

5. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom        

na roky 2023-2024 

b)Stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

7. Správy audítora k účtovným závierkam a výročnej správe obce Hniezdne za rok 2020 

8. Prerokovanie a upozornenie prokurátora 

9. Návrh VZN č. 2/2021 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou 

10. Návrh VZN č.3/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

11. Návrh  VZN č.4/2021 o spádovej materskej škole 

12. Návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov 

13. Návrh na odkúpenie pozemku KN-C 104/3  

14. Žiadosti občanov a právnických osôb 

15. Informácie starostu 

16. Diskusia 

17. Zhrnutie prijatých uznesení 

18. Záver 

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

  

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

prítomných je sedem (6) z deviatich (9) poslancov a zastupiteľstvo je schopné uznášať sa. 

Predniesol návrh programu a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za:    6 - Compľová , Čajková, Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus  

Zdržal sa:  0 

Proti:   0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program zasadnutia OZ. 
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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. Vystúpenie občanov 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce 

5. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom        

na roky 2023-2024 

b)Stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

7. Správy audítora k účtovným závierkam a výročnej správe obce Hniezdne za rok 2020 

8. Prerokovanie a upozornenie prokurátora 

9. Návrh VZN č. 2/2021 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou 

10. Návrh VZN č.3/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

11. Návrh  VZN č.4/2021 o spádovej materskej škole 

12. Návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov 

13. Návrh na odkúpenie pozemku KN-C 104/3  

14. Žiadosti občanov a právnických osôb 

15. Informácie starostu 

16. Diskusia 

17. Zhrnutie prijatých uznesení 

18. Záver 

 

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

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

návrhovej komisii. 

Hlasovanie:  

Za:   6 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus  

Zdržal sa:  0 

Proti:  0    

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Gabriela Compľová, Mgr. 

Mária Krajgerová a Mgr. Jozef Kuzár 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Ing. Tatianu Kiszelyovú a Petra Pardusa  za 

zapisovateľku Teréziu Kindjovú. 

 

K bodu č. 2 – Kontrola uznesení OZ 

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

Poslanci vzali správu o kontrole uznesení na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za:   6- Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus 

Zdržal sa:  0 

Proti:   0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

*17,10 hod – príchod poslanca Jaroslava Hrebíka 

 

K bodu č.3 – Vystúpenie občanov 

O slovo sa prihlásil občan obce pán Matej Kšenžigh informoval poslancov o prepadnutej ceste v časti 

za p. Bartolomejom Krompaščíkom. Vplyvom búrok je táto cesta vymytá a zanesená zeminou, je 

potrebné ju vyčistiť. Aj cesta smerom na židovský cintorín je  vymytá , vytvorili sa hlboké priehlbiny, 

lebo tam jazdia autá, navrhuje ju uzavrieť rampou. 

Hlasovanie:  

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

Hrebík 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie vystúpenie pána Mateja Kšenžigha . 

 

K bodu č. 4 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce  

 

1. Gréckokatolícka charita Prešov žiada o poskytnutie dotácie na rok 2022 vo výške 1500 € na 

prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, ktorý 

navštevujú aj traja občania z našej obce. 

 

* 17,13 hod. – príchod poslankyne Anny Jurcovej 

 

p. Compľová – navrhuje poskytnúť  dotáciu vo výške 1000,- €  

p. Jurcová – navrhuje poskytnúť dotáciu vo výške 1200,- € 

p. Hrebík – navrhuje poskytnúť dotáciu vo výške 1500,- € 

 

Starosta dal hlasovať za jednotlivé návrhy. 

 

Hlasovanie za návrh p. Compľovej poskytnúť dotáciu vo výške 1000,- € : 

Za:  2 - Compľová, Ing. Kiszelyová,   

Zdržal sa:  6 - Čajková, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, Jurcová 

Proti:  0 

Uznesenie nebolo prijaté : 

 

Hlasovanie za návrh p. Jurcovej poskytnúť dotáciu vo výške 1200,-€ 

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

Zdržal sa:  3 – Compľová, Ing. Kiszelyová, Hrebík 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrh p. Jurcovej poskytnúť dotáciu vo výške 1200,- € 

Gréckokatolíckej charite Prešov v zmysle žiadosti. 

 

Hlasovanie za návrh p. Hrebíka poskytnúť dotáciu vo výške 1500,-€ 

Za:  1 - Hrebík 

Zdržal sa:  7 – Compľová, Čajková,  Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Jurcová 

Proti:  0 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

2. Mesto Stará Ľubovňa –  žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 424,- € pre Centrum voľného času, 

na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území na našej obce. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková,  Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje dotáciu Mestu Stará Ľubovňa  vo výške 424,- Eur pre 

Centrum voľného času v zmysle žiadosti. 

 

3. Spišská katolícka charita – žiadosť o poskytnutie dotácie vo  výške 200 ,- € na nákup zdravotníckych 

pomôcok pre skvalitnenie života klientov. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, Hrebík, 

Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje dotáciu Spišskej katolíckej charite vo výške 200 Eur 

v zmysle žiadosti. 

 

K bodu č.5 – Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom na roky  

2023-2024 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023-2024 

b) Stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na 

rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

S návrhom rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadom na roky oboznámila poslancov hlavná ekonómka 

obce p. Krompaščíková. Poslanci dostali pracovný materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

p. Krajgerová – o koľko percent ste navýšili výdavky na  energie ? 

p. starosta –  asi o 10 percent elektrinu  

p. Čajková – môžeme podporiť mladých futbalistov, nákup dresov vo výške 300€  (t. j. zvyšné 

z výdavkov dotácii) 

p. starosta – oslovili nás, pomohli sme im, keď tu hrali turnaj 

p. Krajgerová –  navrhuje presunúť finančné prostriedky vo výške 300€ na účet reprezentačných 

výdavkov 

Hlasovanie o presune finančných prostriedkov vo výške 300 Eur z položky 642- transfery nefinančných 

PO na položku 633- reprezentačné výdavky v rámci návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 : 

Za:  8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík,  Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 300 Eur 

z položky 642- transfery nefinančných PO na položku 633- reprezentačné výdavky v rámci návrhu 

rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 . 
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So Stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023-2024 poslancov oboznámil pán starosta. Poslanci dostali pracovný materiál spolu s pozvánkou na 

zasadnutie OZ. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024. 

 

Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 bez programovej štruktúry so 

schválenou zmenou. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje rozpočet obce Hniezdne na rok 2022  bez programovej 

štruktúry so schválenou zmenou. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na 

roky 2023-2024 bez programovej štruktúry. 

 

K bodu č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

 

Pán starosta predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022. Poslanci 

dostali pracovný materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý 

polrok 2022. 

 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej  činnosť 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na 1. polrok 2022. 

 

K bodu č.7 - Správy audítora k účtovným závierkam a výročnej správe obce Hniezdne za rok 

2020 

Starosta predniesol prítomným správy audítora k účtovným závierkam. Poslanci dostali pracovný 

materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

 

Hlasovanie:  

Za:   8 – Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie  Správu audítora ku konsolidovanej  účtovnej 

závierke a ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2020 a Správu nezávislého audítora k individuálnej 

účtovnej závierke za rok 2020. 

 

 K bodu č.8 - Prerokovanie a upozornenie prokurátora 

Prokurátorom Okresnej prokuratúry bola v obci vykonaná previerka stavu zákonnosti VZN o spôsobe 

zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, pri ktorej upozornil prokurátor 

na  nepredložené VZN.  

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie upozornenie prokurátora na odstránenie 

porušenia ustanovení zákona spočívajúce v neprijatí všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne 

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa 

miestnych podmienok. 

 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom prerokovalo upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia 

ustanovení zákona spočívajúce v neprijatí všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne o spôsobe 

náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych 

podmienok. 

 

K bodu č.9  - Návrh VZN č. 2/2021 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou  

Starosta informoval poslancov o nutnosti prijatia VZN. 

p. Čajková – doplniť odberové miesto pri rodinnom dome  č. 306 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 
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Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom dopĺňa v § 2 odseku 2 návrhu VZN č. 2/2021 o spôsobe 

náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd ďalšie odberové 

miesto: pri rodinnom dome č. s.306. 

 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe 

náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd s doplnením ďalšie 

odberného miesto pri rodinnom dome č. s.306. 

 

K bodu č. 10 - Návrh VZN č.3/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

Starosta informoval poslancov o nutnosti prijatia VZN. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021 

o zneškodňovaní obsahu žúmp. 

 

K bodu č. 11 - Návrh  VZN č.4/2021 o spádovej materskej škole 

Starosta informoval poslancov o nutnosti prijatia VZN. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021, ktorým sa 

určuje spádová materská škola. 

 

K bodu č.12 - Návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov 

Starosta informoval poslancov o návrhu VZN. 

p. Čajková – bude obec vydávať vrecká na psie exkrementy ? 

Starosta – áno,  občania ich dostanú pri úhrade dane za psa 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová,  Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov. 
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K bodu č. 13 - Návrh na odkúpenie pozemku KN-C 104/3 

Obec dostala ponuku od MVSR ako správcu pozemkov vo vlastníctve SR na odkúpenie pozemku par. 

č. 104/3 ostatná plocha o výmere 1320 m2 , za dohodnutú  cenu 790 Eur,  je to priľahlá trávnatá časť 

pri bytovke súp. č. 297. Uvedený pozemok chceme odkúpiť za účelom vytvorenia oddychovej zóny, 

ktorá bude slúžiť na verejný účel obyvateľom obce. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje prevod vlastníctva kúpou pozemku KN-C 104/3 - 

ostatná plocha o výmere 1320 m2 v k. ú. Hniezdne za dohodnutú cenu 790 Eur od Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, správcu nehnuteľného majetku štátu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 

republiky zapísanom na LV č. 5472 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa. 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 790 Eur na kúpu 

pozemku KN-C 104/3. 

 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2021 : 

454          + 790 Eur 

711    + 790 Eur 

 

K bodu č. 14 - Žiadosti občanov a právnických osôb 

1. Alexy Racing Team – Žiadosť o pridelenie miestnosti za účelom prípravy mládeže športového 

klubu. 

p. starosta – hore menované združenie má záujem o prenájom miestnosti , ktorá sa nachádza 

v MKS v suteréne  

p. Krajgerová –  odložiť a doplniť žiadosť o účel, špecifikáciu, finančné vyrovnanie, organizáciu 

a prevádzku 

p. Pardus, p. Hrebík, p. Čajková, p. Jurcová, p. starosta – preveriť možnosť samostatného merania 

elektrickej energie v uvedenej miestnosti 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá prerokovanie žiadosti pána Miroslava Alexyho na ďalšie 

rokovanie obecného zastupiteľstva po doplnení žiadosti a konkretizovaní požiadavky. 

 

K bodu č. 15 – Informácie starostu 

V spolupráci s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ sme sa zapojili do výzvy o výstavbu cykloprístreškov. 

Žiadateľom bude ZŠ, obec ako vlastník pozemku mal by dať súhlas s umiestnením stavby na pozemku 

školského dvora - parcela KN -C 637/1.  

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s umiestnením cykloprístreškov na pozemku KN-C 

637/1. 

 

p. starosta – môžeme predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt : „Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v obci Hniezdne“ – výzva: OPLZ-PO6-SC611-2021-2, ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce, je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 5% z 

celkových oprávnených výdavkov a zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu  

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková,  Ing. Kiszelyová,  Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sprostredkovateľský orgán, kód výzvy : 

OPLZ-PO6-SC611-2021-2, názov projektu : „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Hniezdne“, pričom  ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, 

b) zabezpečenie povinného  spolufinancovania projektu  vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

c) zabezpečenie  financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

 

p. starosta – podal informáciu o vykonaných prácach : 

- v Údolí mládeže – sme zhotovili nový prístrešok, opravili sme lesné cesty  v našom 

katastrálnom území, 

- oprava havarijného stavu dažďovej kanalizácie v obci  

- rekonštrukcia priestorov v budove č. s. 234  

- na cintoríne oprava historického  hrobu p. Pumpery ( dali sme vypieskovať kovové zábradlie, 

ešte chceme opraviť náhrobný kameň) 

- splatili sme zvyšnú časť leasingu nakladača- časť z dotácie na podporu mimoprodukčnej 

funkcie lesa 

- pripravili sme akciu „Mikuláš“ 

Hlasovanie:  

Za:   8 – Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 
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Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informácie starostu 

 

K bodu č. 16 – Diskusia 

p. Hrebík – informácia ohľadom multifunkčného ihriska, spracovať pravidlá a poriadok, aby bolo v lete 

ihrisko odomknuté, aby deti mohli hrať futbal 

Starosta – z dôvodu proti-epidemických opatrení musí byť určená zodpovedná osoba, ktorá by viedla 

evidenciu dochádzky osôb , dodržiavala vydané opatrenia RÚVZ a organizovala činnosť na ihrisku. Po 

dodržaní týchto opatrení bolo ihrisko poskytnuté škole aj futbalovému klubu. 

 

Pán Matej Kšenžigh požiadal o slovo. 

p. starosta dal hlasovať :  

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom udelilo slovo p. Matejovi Kšenžighovi. 

Pán Kšenžigh – príspevok k obedom pre dôchodcov za 1 odobratý obed  je stále 0,50 Eur, nedá sa tento 

príspevok zvýšiť , z dôvodu zvýšenia ceny obeda ? 

Hlasovanie:  

Za:   8 - Compľová, Čajková, Ing. Kiszelyová, Mgr. Krajgerová, Mgr. Kuzár, Pardus, 

Hrebík, Jurcová 

Zdržal sa:  0 

Proti:  0 

Uznesenie bolo prijaté: 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie pripomienku Mateja Kšenžigha ohľadom 

príspevku obce na stravu dôchodcom. 

 

p. Čajková – na cintoríne je nahnutý kríž ,treba ho opraviť , aby na niekoho nespadol 

p. starosta – budem rozprávať s pánom Biľakom, aké sú možnosti a cenová relácia na zhovenie 

nového kríža, prípadne opravy kríža 

p. Čajková – bude systém správ cez SMS ? 

p. Krompaščíková – bude cez aplikáciu 

p. Čajková – trávnik k asfaltovej ceste , ktorá vedie k železnici  je zase úplne zoraný, v časti sú 

nasadené javory upozorniť Agro-Hniezdne s.r.o., aby ich nezničili 

p. starosta – boli upozornení , sľúbili, že to opravia 

p. Čajková – exekúcia voči farskému úradu, bola dotácia vrátená v akej výške? 

p. Krompaščíková -  v r. 2019  obec napísala tri výzvy, v roku 2020 dve výzvy  

p. starosta – pán farár odmietol prevziať výzvy 

Potom bolo vydané rozhodnutie vrátiť dotáciu v plnej výške, ktoré tiež neprevzal a tak bol podaný 

návrh na vykonanie exekúcie 

p. Pardus –   bola už vyplatené financie za škodovú udalosť  p. Drabinskému ?  ide o škodu, ktorá  

bola spôsobená povrchovou kanalizáciou   

p. Krompaščíková – áno, bola 

p. Pardus – neriešila to komisia, na základe čoho sa vyplatila ? 

p. Krompaščíková – na základe uznesenia zastupiteľstva a doloženej fotodokumentácie 

p. Pardus- keď chceli chlapci na „bicykle“ tak sa nedalo, teraz na základe fotografie sa dá, ak by sa 

chcelo pomôcť chlapcom, tak by sa to dalo 

p. Čajková – obec si uplatnila náhradu škody cez poisťovňu? 

p. starosta – nie 
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K bodu č. 17 – Zhrnutie prijatých uznesení 

Členka návrhovej komisie Mgr. Krajgerová zhrnula prijaté uznesenia. 

 

K bodu č. 18 -Záver 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 19,45 hod. 

 

 

 

 Zapísala:  Terézia Kindjová  ................................ 

 

 

Overovatelia:  Ing. Kiszelyová  .................................... 

 

Peter Pardus     .................................... 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 16.12.2021 v kultúrnom 

dome v Hniezdnom 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 16.12.2021 prijalo tieto uznesenia : 

K bodu č. 1: 

UZNESENIE č. 345 

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. Vystúpenie občanov 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce 

5. Návrh na schválenie rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 s výhľadom 

na roky 2023-2024 

b) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

7. Správy audítora k účtovným závierkam a výročnej správe obce Hniezdne za rok 2020 

8. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

9. Návrh VZN č. 2/2021 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou 

10. Návrh VZN č. 3/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

11. Návrh VZN č. 4/2021 o spádovej materskej škole 

12. Návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach držania psov 

13. Návrh na odkúpenie pozemku KN-C 104/3 

14. Žiadosti občanov a právnických osôb 

15. Informácie starostu 

16. Diskusia 

17. Zhrnutie prijatých uznesení 

18. Záver 

V Hniezdnom, dňa                                                                                Ing. Viktor Selep                                                                           

              starosta obce 

UZNESENIE č. 346 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení poslanci : Gabriela Compľová. Mgr. Jozef Kuzár a Mgr. Mária Krajgerová. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

           starosta obce 

K bodu č. 2: 

UZNESENIE č. 347 
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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 

K bodu č. 3: 

UZNESENIE č. 348 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

vystúpenie pána Mateja Kšenžigha. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 4: 

UZNESENIE č. 349 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 vo výške 1 200 Eur pre Gréckokatolícku charitu 

v Prešove v zmysle žiadosti. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 350 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

dotáciu z rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 vo výške 424 Eur Mestu Stará Ľubovňa pre Centrum 

voľného času v zmysle žiadosti. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 351 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

dotáciu z rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 vo výške 200 Eur Spišskej katolíckej charite v Spišskej 

Novej Vsi v zmysle žiadosti. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 5: 
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UZNESENIE č. 352 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

presun finančných prostriedkov vo výške 300 Eur z položky 642 - transfery nefinančným PO na položku 

633 – reprezentačné výdavky v rámci návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 353 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2022 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024.. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 354 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

rozpočet obce Hniezdne na rok 2022 bez programovej štruktúry so schválenou zmenou. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 355 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na roky 2023-2024 bez programovej štruktúry. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 6: 

UZNESENIE č. 356 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

plán činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na prvý polrok 2022. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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UZNESENIE č. 357 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

poveruje 

hlavného kontrolóra obce Hniezdne Ing. Júliu Rybovičovú na výkon kontrolnej činnosti v zmysle Plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na I. polrok 2022. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 7: 

UZNESENIE č. 358 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a ku konsolidovanej výročnej správe 

za rok 2020 a Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 8: 

UZNESENIE č. 359 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 

upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovení zákona spočívajúce v neprijatí všeobecne 

záväzného nariadenia obce Hniezdne o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 360 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

prerokovalo  

upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovení zákona spočívajúce v neprijatí všeobecne 

záväzného nariadenia obce Hniezdne o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 9: 

UZNESENIE č. 361 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

dopĺňa 

v § 2 odseku 2 návrhu VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd ďalšie odberové miesto: pri rodinnom dome č. s. 306. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 362 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd s doplnením ďalšieho odberové miesta pri rodinnom dome č. s. 306. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 10: 

UZNESENIE č. 363 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 11: 

UZNESENIE č. 364 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021, ktorým sa určuje spádová materská škola. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 12: 

UZNESENIE č. 365 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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K bodu č. 13: 

UZNESENIE č. 366 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

prevod vlastníctva kúpou pozemku KN-C 104/3 - ostatná plocha o výmere 1320 m2 v k. ú. Hniezdne za 

dohodnutú cenu 790 Eur od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, správcu nehnuteľného majetku 

štátu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky zapísanom na LV č. 5472 vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 367 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 790 Eur na kúpu pozemku KN-C 104/3 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 368 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2021: 

454 +790 Eur 

711 +790 Eur 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 14: 

UZNESENIE č. 369 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odkladá 

prerokovanie žiadosti pána Miroslava Alexyho na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva po doplnení 

žiadosti a konkretizovaní požiadavky. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 15: 

UZNESENIE č. 370 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

súhlasí  

s umiestnením cykloprístreškov na pozemku KN-C 637/1. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 371 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sprostredkovateľský orgán, kód výzvy: 

OPLZ-PO6-SC611-2021-2, názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Hniezdne“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, 

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, 

c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 16: 

UZNESENIE č. 372 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

udeľuje slovo 

pánovi Matejovi Kšenžighovi. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 373 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 

pripomienku Mateja Kšenžigha ohľadom príspevku obce na stravu dôchodcom. 

 

V Hniezdnom, dňa       Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 


