Zápisnica č. 1/2013
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 7.3.2013

Prítomní:

8 poslancov podľa prezenčnej listiny

Neprítomný:

poslanec Ing. Šimkovič – ospravedlnený

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení OZ
Správa hlavnej kontrolórky
Rozhodnutie o schválených zámeroch o nakladaní s majetkom obce
Rôzne (žiadosti občanov)
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie o 17,05 hod. otvoril a viedol starosta obce, konštatoval že je prítomných 8 poslancov z 9
a zasadnutie je uznášaniaschopné. Oboznámil poslancov s návrhom programu a vyzval ich, aby sa
k nemu vyjadrili. Keďže k návrhu programu neboli pripomienky ani návrhy na doplnenie, dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
K bodu č. 2
Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov Kubisa, Baumeistrovú a Kuzára. K návrhu starostu
poslanci nemali pripomienky ani iné návrhy.
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus.
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslankyne Jurcovú a Krajgerovú, za zapisovateľa Annu
Krompaščíkovú.
K bodu č. 3
Starosta informoval poslancov o uzneseniach prijatých na zasadnutí dňa 13.12.2012 a k jednotlivým
uzneseniam podal informáciu. Všetky uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené.
K bodu č. 4
Hlavná kontrolórka obce Ing. Rybovičová informovala poslancov o požiadavke poslanca Petra Pardusa
zo dňa 8.1.2013, ktorý ju osobne požiadal o preverenie kompetencií starostu obce pri nákupe strojov
a zariadení – mulčovač, kosačka. HK v správe konštatovala, že obstaranie uvedeného majetku boli
realizované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a smernice č. 23/2010 schválenej uznesením OZ
č. 2/2010, bod A./3 zo dňa 14.5.2010. Finančný limit pre starostu obce na obstaranie majetku nie je
v interných predpisoch obce určený. HK odporúča obecnému úradu aktualizovať smernicu
o verejnom obstarávaní.
posl. Pardus – nie je spokojný so záverom HK, ani so spoluprácou s obecným úradom
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posl. Krajgerová – žiada, aby bolo OZ informované o obstarávaní majetku
posl. Kuzár – je naozaj potrebné informovať OZ o takýchto krokoch obce
posl. Pardus – navrhuje odobratie schválenej odmeny starostovi vo výške 15% (15% navýšenie platu
starostu) na 3 mesiace
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Kubis, Kuzár, Pardus
Zdržali sa poslanci:
Krajger, Krajgerová, Majirský
Ďalej informovala HK poslancov o svojej činnosti za rok 2012.:
Kontrola plnenia uznesení za rok 2012 – uskutočnilo sa 7 zasadnutí OZ, z ktorých uznesenia boli
v priebehu roka plnené alebo splnené do konca roka, prípadne sú v plnení.
HK odporučila, aby overovatelia zabezpečili správnosť v niektorých zápisniciach svojim podpisom.
V priebehu r. 2012 bolo vykonaných 7 kontrolných previerok – 4 následné FK ukončené záznamom, 3
následné FK ukončené správou – z oblastí cestovných náhrad; dodržiavania hospodárnosti, účelnosti,
účinnosti a efektívnosti čerpania prenesených a originálnych kompetencií v ZŠ s MŠ; kontrola
príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Hniezdne; kontrola vybavovania sťažností
a petícií; dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti hospodárenia s finančnými
prostriedkami a majetkom obce Hniezdne; kontrola pokladničných operácií v ZŠ s MŠ; kontrola
plnenia uznesení za rok 2012. Tiež boli OZ ma schválenie predložené plány kontrolnej činnosti a
vypracované odborné stanoviská HK: k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a na roky 2014-2015,
k záverečnému účtu obce za rok 2011. HK absolvovala vzdelávanie na odborných seminároch
a zúčastnila sa snemu Združenia hlavných kontrolórov.
Poslanci vzali tieto informácie a správy na vedomie.
K bodu č. 5
Rozhodnutie o schválených zámeroch nakladania s majetkom obce
- prenájom bytu v bytovom dome č. s. 296
vyriešené komisiou pre výber nájomníkov dňa 18.2.2013
- predaj pozemku parc. č. KN-C 734/3 o výmere 4 m2 p. Bohumilovi Drabinskému priamym
predajom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže uvedený pozemok sa
nachádza pod stavbou, ktorej vlastníkom je p. Bohumil Drabinský. Osobitný zreteľ bol
schválený 3/5 väčšinou poslancov uznesením OZ zo dňa 29.11.2012 č. 6/2012, bod A./9.
p. Jurcová – navrhuje odpredať pozemok parc. č. KN-C 734/3 o výmere 4 m2 p. Bohumilovi
Drabinskému priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže uvedený pozemok sa
nachádza pod stavbou ktorej vlastníkom je p. Bohumil Drabinský
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
posl. Pardus - navrhol odpredať tento pozemok za cenu 4,78 €/m2
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Krajgerová, Kubis, Majirský, Pardus
Proti hlasovali:
Krajger
Zdržali sa hlasovania: Baumeistrová, Jurcová, Kuzár
Návrh poslanca Pardusa nebol schválený.
posl. Jurcová – navrhla cenu 5€/m2
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kuzár
Zdržali sa hlasovania: Kubis, Majirský, Pardus
Návrh poslankyne Jurcovej bol schválený.
Poslanci určili, aby sa prevod uskutočnil do konca roka, čiže platnosť tohto uznesenia stanovili do
31.12.2013.
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Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
zámena pozemku parc. č. KN-C 639/4 určeného geometrickým plánom vo výmere 16 m2 vo
vlastníctve Márie Pardusovej, Hniezdne č. 400, podiel ½ a Ing. Milana Pardusa, Hniezdne č.
400, podiel ½, za pozemok parc. č. KN-C 720/6 určeného geometrickým plánom vo výmere 16
m2 vo vlastníctve Obce Hniezdne nachádzajúce sa v k. ú. Hniezdne podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľke Márii
Pardusovej, Hniezdne č. 400z dôvodu, že pozemok vo vlastníctve Obce Hniezdne sa nachádza
pod stavbou polyfunkčného domu, ktorej vlastníčkou je žiadateľka. Osobitný zreteľ schválilo
Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne trojpätinovou väčšinou poslancov dňa 29.11.2012
uznesením č. 6/2012, bod A./10.
Poslanci navrhli schváliť zámenu uvedených pozemkov bez finančného vyrovnania, pričom náklady
súvisiace s prevodom a zápisom v katastri znáša žiadateľ
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
-

Poslanci určili, aby sa zámena pozemkov uskutočnila do konca roka, čiže platnosť tohto uznesenia
stanovili do 31.12.2013.
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Hniezdne nachádzajúce sa v k. ú. Hniezdne vo
výmere 427,5683 ha v lesnom pôdnom fonde a 95,6730 ha v poľnohospodárskom pôdnom
fonde, špecifikované na LV č. 1958, 5040, 1835, 2595, 5376, 2436, 2497, 2594, 1977, 2903,
2303 a 2063 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov žiadateľovi Poľovnícke združenie „ŠPICA“ - Hniezdne, 065 01 Hniezdne
č. 283, IČO: 42075807, na účely výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Špica“ určenom
lesným úradom z dôvodu, že Poľovnícke združenie „ŠPICA“ - Hniezdne uskutočňovalo výkon
práva poľovníctva na základe zmluvy o nájme obecných pozemkov v predchádzajúcich rokoch
a na základe Rozhodnutia Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor pozemkový,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zo dňa 9.12.2003, teda ide o pokračovanie
v nájomnom vzťahu. Osobitný zreteľ schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne
trojpätinovou väčšinou poslancov dňa 29.11.2012 uznesením č. 6/2012, bod A./8.
Starosta oboznámil poslancov s doplnenou žiadosťou PZ Špica, v ktorej predložili návrh nájomnej
zmluvy ako aj s ďalšou žiadosťou, ktorá prišla v deň konania zasadnutia OZ od spoločnosti AGROHniezdne na prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske aj poľovné účely. Obci bola
doručená aj žiadosť PZ Jelenec Vyšné Ružbachy o prenájom obecných pozemkov v k. ú . Lacková na
poľovné účely. Na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia žiadateľa AGRO-Hniezdne a PZ Špica, ktorým
poslanci OZ umožnili k žiadostiam sa vyjadriť a prípadne ich vysvetliť.
p. Fiľko – PZ Špica predkladá návrh nájomnej zmluvy s cenou nájmu na spodnej hranici (určené
vyhláškou, zákonom ???)
p. Milan Pardus – pre vytvorenie poľovného revíru je zákonom určená minimálna výmera 2000 ha,
v Hniezdnom má revír cca 2900 ha, AGRO- Hniezdne nie je oprávnená podať žiadosť o vytvorenie
revíru, pretože nemá poľovnú činnosť registrovanú
starosta – vysvetlil princíp vytvorenia revíru
p. Fedorek – AGRO-Hniezdne chce zastupovať vlastníkov už prenajatých pozemkov, na ktorých
vykonávajú poľnohospodársku činnosť a na týchto pozemkoch chcú vykonávať aj poľovnú činnosť
-

p. Kuzár – navrhuje schváliť prenájom pozemkov v k. ú. Hniezdne na výkon práva poľovníctva PZ
Špica
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Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Návrh poslanca Kuzára bol schválený.
Schválenie poverenia a splnomocnenia starostu obce na zastupovanie vlastníka Obce Hniezdne
v konaní o uznaní poľovného revíru.
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
K bodu č. 6
Žiadosti
PZ Jelenec Vyšné Ružbachy – žiadosť o prenájom poľovných pozemkov v k. ú. Lacková cca 100 ha,
podľa parciel špecifikovaných v žiadosti
Starosta – čísla parciel uvedené v žiadosti ešte nie sú po oficiálnom zápise z katastra, pretože práve
v tomto čase prebieha na katastrálnom úrade zápis vykonaných pozemkových úprav v k. ú. Lacková
posl. Baumeistrová – navrhuje odložiť rokovanie o žiadosti na ďalšie zasadnutie, keď už bude zápis
pozemkových úprav v k. ú. Lacková na katastrálnom úrade dokončený
posl. Pardus – pripája sa k návrhu posl. Baumeistrovej
Hlasovanie o návrhu posl. Baumeistrovej:
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Návrh posl. Baumeistrovej bol schválený.
AGRO-Hniezdne – žiadosť o prenájom obecných pozemkov v k. ú. Hniezdne, k. ú. Forbasy a k. ú.
Lacková
posl. Kuzár – o akú veľkú výmeru pozemkov v k. ú. Forbasy ide ?
p. Compeľ – v k. ú. Forbasy obec vlastní pozemky vo výmere 98 m2
posl. Kuzár – pretože ide o veľmi malú výmeru, navrhuje neschváliť zámer prenájmu pozemkov v k. ú.
Forbasy na poľovné účely, o prenájme pozemkov v k. ú. Hniezdne už bolo rozhodnuté
Hlasovanie o návrhu posl. Kuzára:
Hlasovanie:
prítomní 6 poslanci
Za hlasovali poslanci: Jurcová, Krajger, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Nehlasovali poslankyne:
Baumeistrová, Krajgerová
Návrh posl. Kuzára bol schválený.
Žiadosť p. Jozefíny Begonja o odkúpenie obecného pozemku prac. č. KN-E 2714/2 - orná pôda
o výmere 587 m2 ako budúci stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu
starosta – oboznámil poslancov so žiadosťou a s umiestnením pozemku
posl. Krajgerová, posl. Krajger – či má obec nejaký zámer s týmto pozemkom ?
starosta – bez vyjadrenia
posl. Kubis – navrhuje schváliť zámer predaja pozemku prac. č. KN-E 2714/2 - orná pôda o výmere
587 m2 formou priameho predaja
Hlasovanie o návrhu posl. Kubisa:
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Návrh posl. Kubisa bol schválený.
Firma LUSPEK – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na zriadenie predajne čerstvého pečiva
starosta – oboznámil poslancov so žiadosťou
posl. Krajgerová – či má obec takéto priestory ?

4

starosta – obec vlastní nehnuteľnosti: dom č. 234, budovu obecného úradu, kultúrny dom,
rozostavanú MŠ+DJ
posl. Kuzár – obec nemá vhodné priestory, navrhuje neschváliť prenájom
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Návrh poslanca Kuzára bol schválený.
Žiadosti o príspevok na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov v roku 2013:
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie – suma 198 eur ročne (65 eur ročnej na 1 žiaka)
pre žiakov špeciálnej internátnej školy v Podolínci, 3 žiaci´, občania obce Hniezdne
Mesto Stará Ľubovňa – 235 eur ročne na 1 žiaka v centre voľného času, 7 žiakov, občanov obce
Hniezdne
starosta – oboznámil poslancov s princípom financovania záujmového vzdelávania, ktoré je nové od
tohto roku, finančné prostriedky sa obci poskytujú prostredníctvom podielových daní na počet detí
s trvalým pobytom v obci Hniezdne vo veku od 5 do 15 rokov. Poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí je možné len v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Hniezdne po splnení všetkých náležitosti a po predložení dokumentácie, ktorú toto VZN vyžaduje.
Uvedené žiadosti po formálnej stránke nespĺňajú podmienky VZN.
posl. Kuzár – navrhol odložiť rokovanie o žiadostiach po ich doplnení v zmysle VZN na základe výzvy
obce
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajger, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Návrh posl. Kuzára bol schválený.
K bodu č. 7
Diskusia
posl. Pardus – informoval, že kanalizácia sa z dôvodu rýchleho topenia snehu zanáša, je potrebné
vyčistiť koše
posl. Kuzár – osvetlenie hokejového ihriska je potrebné zabezpečiť tak, aby k nemu nemali prístup
hlavne malé deti, ktoré si ho samé zapínajú a niekedy svieti zbytočne, navrhuje ho odpojiť; tiež neboli
vyplatené odmeny poslancom a komisiám za rok 2012, treba to dať do poriadku
posl. Kubis – v Levoči sa uskutočnilo stretnutie ohľadom uznania chráneného vtáčieho územia, ktoré
zasahuje aj do nášho katastra, či sa z obce niekto stretnutia zúčastnil? Z uznania tohto územia
vyplývajú veľké obmedzenia, spisuje sa petícia, má sa štrajkovať
p. Beck – obec sa tohto stretnutia nezúčastnila, v súvislosti s uvedeným nás to v hospodárení na
našom lesnom majetku veľmi neobmedzí, iné to bude v stavebnej oblasti (hotely, rekreačné
zariadenia)
posl. Baumeistrová – či sa vodárenská spoločnosť neozvala ohľadom výmeny vodovodného potrubia
na ulici za školou
starosta – z dôvodu neusporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom nedostala vodárenská
spoločnosť stavebné povolenie od životného prostredia v Starej Ľubovni na rekonštrukciu vodovodu
v tejto časti obce, ale z iniciatívy starostu obce a po ťažkých rokovaniach starosta obce spolu s pánom
Poliakom z PVS v Poprade našli spôsob ako zlegalizovať stavbu a dosiahli, že v tomto roku by sa
mohla začať realizovať výmena vodovodného potrubia a vodovodných prípojok
posl. Jurcová – ulička pri Segeďových sa neodhŕňa, je sťažený prístup záchranných zložiek do uličky
p. Compeľ – je tam problém so zaparkovanými autami, ulica je úzka, ledva tam prejde traktor, tiež je
problém, na ktorú stranu sa má hrnúť sneh, jeden občan ho chce napravo, iný naľavo, občania
šoférovi nadávajú, ako to má však vyriešiť on?
posl. Jurcová – tak nech sa radšej v tejto uličke sneh neodhŕňa
posl. Krajgerová – upozornila na padajúcu omietku a tehly z domu č. 105, ktoré ohrozujú občanov
p. Compeľ – vlastník domu bol upozornený a vyzvaný na odstránenie tohto stavu, no do dnešného
dňa sme od neho odpoveď nedostali
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K bodu č. 8
Návrh uznesenia prečítal posl. Kuzár.
Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
prítomní 8 poslanci
Za hlasovali poslanci: Baumeistrová, Jurcová, Krajgerová, Kubis, Kuzár, Majirský, Pardus
Zdržal sa:
Krajger
K bodu č. 9
Keďže poslanci už nemali žiadne ďalšie príspevky, zasadnutie OZ starosta obce ukončil o 19,45 hod.

Zapísala:
Anna Krompaščíková

Overovatelia:
Anna Jurcová
Mgr. Mária Krajgerová
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Uznesenie č. 1/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 7.3.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom:
A. schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

program zasadnutia v predloženom znení
návrhovú komisiu v zložení Pavol Kubis, Mária Baumeistrová, Mgr. Jozef Kuzár
návrh poslanca Petra Pardusa odobrať starostovi obce 15% navýšenie platu na tri mesiace
predaj pozemku parc. č. KN-C 734/3 o výmere 4 m2 p. Bohumilovi Drabinskému priamym
predajom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže uvedený pozemok sa nachádza pod
stavbou, ktorej vlastníkom je p. Bohumil Drabinský. Osobitný zreteľ bol schválený 3/5 väčšinou
poslancov uznesením OZ zo dňa 29.11.2012 č. 6/2012, bod A./9
predajnú cenu za pozemok parc. č. KN-C 734/3 vo výške 5 eur za 1 m2
zámenu pozemku parc. č. KN-C 639/4 určeného geometrickým plánom vo výmere 16 m2 vo
vlastníctve Márie Pardusovej, Hniezdne č. 400, podiel ½ a Ing. Milana Pardusa, Hniezdne č. 400,
podiel ½, za pozemok parc. č. KN-C 720/6 určeného geometrickým plánom vo výmere 16 m2 vo
vlastníctve Obce Hniezdne nachádzajúce sa v k. ú. Hniezdne podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľke Márii Pardusovej, Hniezdne
č. 400, bez finančného vyrovnania, z dôvodu, že pozemok vo vlastníctve Obce Hniezdne sa
nachádza pod stavbou polyfunkčného domu, ktorej vlastníčkou je žiadateľka. Osobitný zreteľ
schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne trojpätinovou väčšinou poslancov dňa
29.11.2012 uznesením č. 6/2012, bod A./10
prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Hniezdne nachádzajúce sa v k. ú. Hniezdne vo výmere
427,5683 ha v lesnom pôdnom fonde a 95,6730 ha v poľnohospodárskom pôdnom fonde,
špecifikované na LV č. 1958, 5040, 1835, 2595, 5376, 2436, 2497, 2594, 1977, 2903, 2303 a 2063
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
žiadateľovi Poľovnícke združenie „ŠPICA“ - Hniezdne, 065 01 Hniezdne č. 283, IČO: 42075807,
na účely výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri „Špica“ určenom lesným úradom z dôvodu,
že Poľovnícke združenie „ŠPICA“ - Hniezdne uskutočňovalo výkon práva poľovníctva na základe
zmluvy o nájme obecných pozemkov v predchádzajúcich rokoch a na základe Rozhodnutia
Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva zo dňa 9.12.2003, teda ide o pokračovanie v nájomnom vzťahu. Osobitný zreteľ
schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne trojpätinovou väčšinou poslancov dňa
29.11.2012 uznesením č. 6/2012, bod A./8
zámer predaja pozemku prac. č. KN-E 2714/2 - orná pôda, o výmere 587 m2 formou priameho
predaja
B. neschvaľuje:

1. predajnú cenu za pozemok parc. č. KN-C 734/3 vo výške 4,78 eur za 1 m2
2. zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve Obce Hniezdne v k. ú. Forbasy za účelom zriadenia
poľovného revíru
3. žiadosť o prenájom nebytových priestorov firme LUSPEK s. r. o. Stará Ľubovňa
C. berie na vedomie:
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení
2. informáciu hlavnej kontrolórky k požiadavke poslanca Petra Pardusa o nákupe strojov
a zariadení
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3. správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2012
4. správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Hniezdne za rok 2012
D. poveruje a splnomocňuje:
1. starostu obce Hniezdne na zastupovanie vlastníka Obce Hniezdne v konaní o uznanie poľovného
revíru
E. odkladá:
1. rokovanie o žiadosti PZ Jelenec Vyšné Ružbachy do ukončenia zápisu pozemkových úprav v k. ú.
Lacková na Katastrálnom úrade Prešov, Správa katastra Stará Ľubovňa
2. rokovanie o žiadostiach o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov žiadateľov
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie a Mesto Stará Ľubovňa po ich doplnení
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Hniezdne
F. určuje:
1. platnosť uznesenia č. 1/2013, bod A./4 do 31.12.2013
2. platnosť uznesenia č. 1/2013, bod A./6 do 31.12.2013

Ing. Viktor Selep,
starosta obce
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