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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hniezdne,  

konaného dňa 23.3.2015  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          6 poslancov - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:      3 poslanci – Mária Krajgerová, Štefan Jurco, Jana Petriľáková  

Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

                            Tibor Beck – zamestnanec obce 

 

Verejnosť:         Ján Petriľák 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Vyhlásenie pamiatkovej zóny Hniezdne – prerokovanie návrhu na jej zmenu 

4. Záver 

 
K bodu 1. a 2. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

 

Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.   
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6  a OZ je uznášania schopné a dal hlasovať 

o programe zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za:  6 -  Compľová, Hrebík, Kuzár, Pardus, Vyrostek, Šimkovič         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Vyhlásenie pamiatkovej zóny Hniezdne – prerokovanie návrhu na jej zmenu 

4. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hniezdne schvaľuje navrhnutý program rokovania.  

 

17,04 Príchod poslancov – Štefan Jurco, Jana Petriľáková 

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Šimkovič, Václav Vyrostek 

Návrhová komisia:  Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Jana Petriľáková 

Zapisovateľ:   Ján Compeľ 

 

K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Šimkovič, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        
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K bodu 3. Vyhlásenie pamiatkovej zóny Hniezdne – prerokovanie návrhu na jej zmenu 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ, o návrhu na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny v Hniezdnom, 

ktorý bol zaslaný z Ministerstva kultúry SR Bratislava, kde obec má možnosť vyjadriť sa k tomuto 

návrhu. 

p. Jurco – k tejto zmene by sa mali vyjadriť občania, ktorí tam bývajú ? 

Starosta – na úradnej tabuli je vyvesená verejná vyhláška, kde občania majú možnosť do 15 dní od 

vyvesenia sa vyjadriť písomne priamo na Ministerstvo kultúry. Obecný úrad oslovil niektorých 

občanov bývajúcich v tejto lokalite aby sa k veci vyjadrili priamo na ministerstvo. 

p. Hrebík – v uvedenej časti obce majú občania už prerobené domy ( t.j. okna, brány a pod. ). 

p. Šimkovič –  treba dať jasné stanovisko, že to zamietame, lebo by sme obmedzili občanov a dal 

návrh na vyjadrenie nesúhlasu so zmenou vyhlásenia pamiatkovej zóny. 

Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca p. Šimkoviča, že OZ nesúhlasí so zmenou vyhlásenia 

pamiatkovej zóny 

 

Hlasovanie: za:  8 -  Compľová, Hrebík, Jurco, Šimkovič, Kuzár, Pardus,  

   Petriľáková, Vyrostek         

proti :  0       

zdržal sa: 0        

  

 

K bodu  4. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17,30 hod. 

Zapísal/(a): Ján Compeľ 

                   

                   

Overovatelia:        podpísané 

Václav Vyrostek                                            ........................................ 

        podpísané 

Pavol Šimkovič                                             ........................................ 
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UZNESENIA 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 

 23. marca 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2015 prijalo tieto uznesenia: 

UZNESENIE č. 48 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení Gabriela Compľová, Jaroslav Hrebík, Jana Petriľáková 

UZNESENIE č. 49 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

n e s ú h l a s í   

so zmenou  vyhlásenia pamiatkovej zóny  podľa predloženého návrhu k 17.10.2014. 

 

 

 

 

              podpísané 

 

         Ing. Viktor Selep 

           starosta obce 

 


