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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 15.12.2016 

 
Prítomní:   9 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny  
Neprítomní:   --- 
Ďalší prítomní:  Tibor Beck, Ján Compeľ, Anna Krompaščíková - zamestnanci obce 
 Ing. Adriena Ondrejčeková, riaditeľka ZŠ s MŠ Hniezdne, PaedDr. Magdaléna 

Novická, zástupkyňa ZŠ s MŠ Hniezdne 
Verejnosť:  Milan Pardus, Ing. Ladislav Gurega, Ing. Michal Sivuľka, MVDr. František 

Turcsányi 
 
PROGRAM :  
 

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

2. Kontrola uznesení OZ  
3. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

a) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne, 
b) Správa finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, 
c) Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2017 a k výhľadovému 

rozpočtu na roky 2018 a 2019. 
4. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 
6. Predaj pozemkov v zmysle schválených zámerov z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
7. Rôzne 

a) žiadosti občanov 
b) informácia o spracovaní návrhu územného plánu obce  

8. Diskusia 
9. Zhrnutie prijatých uznesení 
10. Záver 

 
K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie 
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice  
Zasadnutie OZ o 17,05 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce, ktorý viedol zasadnutie. 
Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné. Predniesol návrh programu 
a dal možnosť poslancom vyjadriť sa k nemu. 
K návrhu programu neboli pripomienky a tak dal starosta o ňom hlasovať: 
 
Hlasovanie:  za:  6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program rokovania: 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  

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

2. Kontrola uznesení OZ  
3. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

a) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne, 
b) Správa finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, 
c) Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2017 a k výhľadovému 

rozpočtu na roky 2018 a 2019. 
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4. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 
6. Predaj pozemkov v zmysle schválených zámerov z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
7. Rôzne 

a) žiadosti občanov 
b) informácia o spracovaní návrhu územného plánu obce  

8. Diskusia 
9. Zhrnutie prijatých uznesení 
10. Záver 

 
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Kuzára, Hrebíka a Compľovú za overovateľov 
zápisnice určil poslancov Krajgerovú a Pardusa, za zapisovateľa určil Annu Krompaščíkovú.  
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:  
 
Hlasovanie:  za:  6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Tomko 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Kuzár, Hrebík, 

Compľová.  

 

17,07 hod. – príchod poslankyne Petriľákovej 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

17,09 hod. – príchod poslanca Vyrosteka 

 

K bodu č. 3  - Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

 

Obecný úrad doručil poslancom návrh rozpočtu do ich mailových schránok. 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne, ktoré boli 
doručené po zverejnení návrhu rozpočtu: 
 
Gréckokatolícka charita Prešov – Zabezpečenie prevádzkových nákladov Domu sv. Anny 2017, požiadavka 
1050 Eur 
starosta – domov sociálnych služieb navštevujú už dlhodobo traja občania našej obce, žiadosť obsahuje 
všetky náležitosti a prílohy v súlade so VZN 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hniezdne, 
v návrhu rozpočtu je pre tento účel vyčlenená suma 664 Eur.  
Hlasovanie za schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie: 
Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko, 
    Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov vo výške 664 Eur na 
zabezpečenie prevádzkových nákladov Domu sv. Anny. 
 
Základná škola s materskou školou Hniezdne – navýšenie rozpočtu o kapitálové výdavky na obstaranie 
veľkokapacitnej umývačky riadu pre školskú jedáleň, požiadavka 2025 Eur. 
starosta – ŽS na originálnych kompetenciách vytvára doplnkové zdroje z vyberaných poplatkov, tie im 
zriaďovateľ poskytne na krytie výdavkov a tiež môže určiť ich účel. 
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p. Krompaščíková – v rozpočte počítame s príjmom vo výške 11000 Eur takýchto doplnkových zdrojov, 
ktoré sme zapojili v tej istej výške do výdavkov. Predpokladáme, že takto vytvorených príjmov bude v roku 
2017 viac, môžeme preto navýšiť bežné príjmy na položke 223 o požadovanú sumu 2025 Eur a určiť ich 
použitie na kapitálové výdavky na položke 713 vo výške 2025 Eur. Uvedeným opatrením sa vyrovnanosť 
navrhovaného rozpočtu nenaruší. 
Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko, 
    Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje navýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu ZŠ s MŠ 
Hniezdne na položke 713 o 2025 Eur a navýšenie príjmov bežného rozpočtu ZŠ s MŠ Hniezdne na položke 
223 o 2025 Eur. 
 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne – Prevádzkové náklady farnosti a jej činnosť, požiadavka 3000 
Eur. 
starosta – žiadosť nie je v súlade so VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hniezdne, 
neobsahuje náležitosti a prílohy v zmysle tohto VZN, nie je špecifikovaný účel dotácie, chýba popis 
projektu, rozpočet a iné náležitosti žiadosť a nie je ani podpísaná. Po vykonaní základnej finančnej 
kontroly nie je možné vyhovieť tejto žiadosti a poskytnúť dotáciu. 
p. Hrebík – je potrebné vyzvať RKC na doplnenie žiadosti a po jej doručení opätovne ju prerokovať v OZ 
Hlasovanie o návrhu poslanca Hrebíka: 
Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Tomko, 
    Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Hniezdne vrátiť na 
doplnenie. 
17,17 hod. – príchod poslanca Šimkoviča 
 
Dobrovoľný hasičský zbor obce – zabezpečenie osláv 140. výročia založenia dobrovoľného hasičstva 
v Hniezdnom, príspevok na činnosť, príspevok na PHM, zabezpečenie súťaže O pohár obce Hniezdne 
starosta – výdavky podľa žiadosti sú už zohľadnené v návrhu rozpočtu na rok 2017   
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 : 
 
Bežné príjmy    919 025 Eur   + 2 025 Eur (schválené navýšenie) 

v tom škola:        11 000 Eur  + 2 025 Eur (schválené navýšenie) 

Bežné výdavky   865 817 Eur 
 v tom škola:       514 364 Eur 

Kapitálové príjmy:              0 Eur 
 v tom škola:                   0 Eur 

Kapitálové výdavky       2 025 Eur 
 V tom škola:           2 025 Eur 

Finančné operácie – príjmy              0 Eur 
Finančné operácie – výdavky    53 208 Eur    
 
p. Petriľáková – poskytla obec RKC už niekedy dotáciu ? 
p. Šimkovič – poskytla pre kostol, ale na presne určený účel 
p. Hrebík – počíta sa v rozpočte ďalšou výstavbou kanalizácie ?  (otázky od občanov od č. s. 11 – 23 na 
preloženie projektu kanalizácie zo zadnej časti od p. Hrebíka po MKS) 
starosta – v návrhu sa nepočíta s výdavkami na kanalizáciu, žiadosť o poskytnutie dotácie sme zaslali na 
Envirofond, výsledok posúdenia budeme vedieť približne v máji. Na vybudovanie kanalizácie ako ju 
požadujú občania je potrebné vykonať zmenu v projektovej dokumentácii. 
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Starosta ďalej informoval, že súčasťou návrhu rozpočtu sú napr. aj výdavky na PD pre vybudovanie cesty 
od p. Biloveckého, cyklochodník smerom na Kamienku, geometrické plány a zamerania, urbanistické 
štúdie IBV, spolufinancovanie projektov, kapacitne je ČOV už na maxime a je potrebné riešiť ju v blízkej 
budúcnosti (projektová dokumentácia, stavebné povolenie) 
p. Petriľáková – parkovisko pri bytovom dome č. 296, či sa počíta s úpravou jeho povrchu ? 
starosta – presnú výšku výdavkov na asfaltovanie nevieme, v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky 
na opravu a údržbu MK. Môžeme urobiť prieskum trhu a po zistení ceny  to môžeme zrealizovať v rámci 
možností rozpočtu. 
 
Ing. Rybovičová prečítala stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu 
na roky 2018 a 2019, v ktorom odporúča OZ  vziať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 
a 2019 a schváliť rozpočet na rok 2017. 
Mgr. Kuzár ako predseda komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo predniesol stanovisko 
komisie s odporúčaním schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 s už schválenými úpravami. 
Hlasovanie o schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 

                             Tomko, Vyrostek 
proti:  0 

zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje rozpočet obce Hniezdne na rok 2017 zostavený na úrovni 
položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie: 
bežné príjmy   921 050 Eur 

bežné výdavky   865 817 Eur 

kapitálové príjmy              0 Eur 

kapitálové výdavky      2 025 Eur 

finančné operácie – príjmy             0 Eur 

finančné operácie – výdavky   53 208 Eur 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 
1. návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na roky 2018-2019,  
2. správu hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2017 a k výhľadovému 

rozpočtu na roky 2018 a 2019,  
3. správu Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

K bodu č. 4 – Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
 
Ing. Rybovičová prečítala správy z kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na 1. resp. 2. 
polrok  2016: 
Správa o kontrole realizovaných investičných akcií za rok 2014 a 2015 obcou – bez uložených opatrení 
s odporúčaním prehodnotiť aktuálny stav projektových dokumentácií z hľadiska ich využiteľnosti v ďalšom 
období. 
Správa o kontrole pokladničných operácií v ZŠ s MŠ Hniezdne ku dňu previerky v I. polroku 2016 – bez 
uložených opatrení. 
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v roku 2016 – bez uložených opatrení. 
Správa o kontrole záväzkov a pohľadávok obce Hniezdne – bez uložených opatrení s odporúčaním naďalej 
venovať zvýšené úsilie pri vymáhaní nezaplatených pohľadávok občanov a organizácií. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie: 

1. správu o kontrole realizovaných investičných akcií za rok 2014 a 2015 obcou  
2. správu o kontrole pokladničných operácií v ZŠ s MŠ Hniezdne ku dňu previerky v I. polroku 2016,  
3. správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií v roku 2016 
4. správu o kontrole záväzkov a pohľadávok obce Hniezdne 



5 
 

K bodu č. 5. – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 
 
Ing. Rybovičová predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2017. 
 
Hlasovanie o schválení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017: 
Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 

                             Tomko, Vyrostek 
proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2017. 
 
Hlasovanie o schválení poverenia na výkon kontrolnej činnosti hlavnému kontrolórovi: 
Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 

                             Tomko, Vyrostek 
proti:  0 

zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje poverenie hlavnému kontrolórovi na výkon kontrolnej 
činnosti v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
 
K bodu č. 6 – predaj pozemkov v zmysle schválených zámerov  
 

Žiadosť SHR Márie Pardusovej, Hniezdne č. 400 o odkúpenie časti pozemku odčleneného z parc. č. KN-C 
2906/1 o výmere 321 m2. Zámer s osobitným zreteľom bol schválený uznesením OZ č. 190 zo dňa 
6.10.2016. 

Obec dala vyhotoviť znalecký posudok a geometrický plán, ktorý odčlení časť pozemku uvedeného 
v žiadosti. Cena v zmysle znaleckého posudku je 1490 Eur (4,63 Eur/m2 ). Žiadateľ uhradí aj náklady 
spojené s ocenením pozemku a s vyhotovením SP. 

 Pán Milan Pardus zastupoval pani Máriu Pardusovú – pôvodný fyzický stav pozemku sa líši od terajšieho 
stavu, pozemok je upravený, pôvodne pozemkom pretekal jarok  

p. Pardus – navrhuje cenu v zmysle znaleckého posudku – 4,63 Eur/m2 + úhradu za znalecký posudok a GP 

p. Tomko – s návrhom p. Pardusa súhlasí, pôvodne to bola kamenistá pôda 

starosta – má niekto iný návrh ? Nik z poslancov nemal iný návrh, a tak dal starosta hlasovať 
o poslaneckom návrhu. 

Hlasovanie o návrhu p. Pardusa: 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 
                             Tomko, Vyrostek 
proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje predaj časti pozemku KN-C 2906/3 odčleneného z parc. č. 
KN-C 2906/1 o výmere 321 m2 za cenu 4,63 Eur za m2 a s úhradou nákladov na vyhotovenie znaleckého 
posudku a vyhotovenie geometrického plánu Márii Pardusovej – SHR, IČO: 37780875,  Hniezdne č. 400  
 

Žiadosť spoločnosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 181 o odkúpenie pozemkov parcelné čísla KN – E 
738, KN – E 754, KN - E 755, KN – E 781/1. Zámer s osobitným zreteľom bol schválený uznesením OZ č. 189 
zo dňa 6.10.2016. 

Obec dala vyhotoviť znalecký posudok a geometrický plán, ktorý určil presnú výmeru pozemkov – 7540 
m2. Pozemky sú na hospodárskom dvore AGRO-HNIEZDNE a ich hodnota podľa znaleckého posudku je 
36 000 Eur ( 4,78 Eur/m2 ). 

p. Peteriľáková – táto cena je ale nízka, môžeme porozmýšľať aj nad zámenou pozemkov, odporúča 
odložiť schvaľovanie na nasledujúce zasadnutie OZ 
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Hlasovanie o návrhu p. Petriľákovej: 

Hlasovanie:  za:  4 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Petriľáková 
proti:  0 

zdržal sa: 5 – Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko, Vyrostek 

p. Vyrostek – navrhuje cenu 25 Eur/m2  

Hlasovanie o návrhu p. Vyrosteka: 

Hlasovanie:  za:  4 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Vyrostek 
proti:  0 

zdržal sa: 5 – Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, Tomko,  

p. Kuzár – navrhuje 8 Eur/m2  

Hlasovanie o návrhu p. Kuzára: 

Hlasovanie:  za:  4 – Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko  
proti:  0 

zdržal sa: 5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Petriľáková, Vyrostek 

p. Šimkovič – navrhuje 9 Eur/m2 

Hlasovanie o návrhu p. Šimkoviča: 

Hlasovanie:  za:  4 – Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko  
proti:  0 

zdržal sa: 5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Petriľáková, Vyrostek 

Poslankyňa Petriľáková navrhla krátku prestávku. Ostatní poslanci súhlasili. 

 

p. Pardus – navrhuje 12 Eur/m2 

Hlasovanie o návrhu p. Pardusa: 

Hlasovanie:  za:  4 – Kuzár, Pardus, Šimkovič, Tomko 
proti:  0 

zdržal sa: 5 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Petriľáková, Vyrostek 

p. Vyrostek – navrhuje 15 Eur/m2  

Hlasovanie o návrhu p. Vyrosteka: 

Hlasovanie:  za:  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič,  
   Vyrostek 

proti:  0 

zdržal sa: 1 – Tomko 

 

p. Pardus - navrhuje bez úhrady nákladov na znalecký posudok a GP 

Hlasovanie o návrhu p. Pardusa: 

Hlasovanie:  za:  6 – Compľová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, Tomko 
proti:  0  

zdržal sa: 3 – Hrebík, Krajgerová,  Vyrostek 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje predaj pozemkov parc. č. KN-E 738 o výmere 756 m2, parc. 
č. KN-E 754 o výmere 2 136 m2, parc. č. KN-E 755 o výmere 3330 m2, parc. č. KN-E 781/1 o výmere 1318 
m2 všetky za cenu 15 Eur za m2  bez úhrady  nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a vyhotovenie 
geometrického plánu spoločnosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., IČO: 36462179, Hniezdne č. 180. 
 
K bodu č. 7 - Rôzne     
 

Žiadosť pána Rudolfa Danieloviča, Hniezdne č. 8 o zrušenie parkovacieho miesta pred vjazdom do jeho 

domu. 
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p. Kuzár – navrhuje rokovať s pánom Danielovičom o možnosti zachovania parkovacieho miesta 

s výhradou parkovania, prípadne časového obmedzenia, kedy sa na parkovacom mieste nesmie parkovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie žiadosť p. Rudolfa Danieloviča st., Hniezdne č. 8. 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom žiada starostu obce prerokovať s p. Danielovičom možnosti riešenia 
jeho žiadosti. 
 

Rozpočtové opatrenia obce  

Obec vykonávala v priebehu roka zmeny a úpravy rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami. K 31.10.2016 

ich bolo 53, z toho pre obec 39 a pre školu 14. Uvedenými rozpočtovými opatreniami nebola nerušená 

vyrovnanosť rozpočtu. Vo väčšine prípadov išlo o navýšenie rozpočtu z dôvodu prekročenia príjmov 

a v niekoľkých prípadoch o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Jedným 

rozpočtovým opatrením sa presúvali rozpočtované prostriedky z bežných do kapitálových výdavkov 

(realizácia položenia asfaltového koberca na ulici za základnou školou vo výške 35 580,00 Eur. 

Hlasovanie o schválení rozpočtových opatrení: 

Hlasovanie:  za:  9 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Šimkovič, 
                             Tomko, Vyrostek 
proti:  0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje rozpočtové opatrenia Obce Hniezdne č. 1-39/2016 pre obec 
i rozpočtové opatrenia č. 2016/01-PK – 2016/12-PK a 2016/01-OK – 2016/02-OK pre ZŠ s MŠ Hniezdne. 
 
Správa k hospodárení obce Hniezdne k 30.9.2016, Hospodárenie v obecných lesoch k 30.9.2016 
Obecný úrad vypracoval správy o hospodárení obce Hniezdne a o hospodárení v obecných lesoch 
k 30.9.2016. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o hospodárení obce k 30.9.2016 a správu 
o hospodárení obecných lesov k 30.9.2016. 
 
Informácia o stave spracovania územného plánu obce Hniezdne 
Informáciu o priebehu spracovania územného plánu obce Hniezdne podal starosta obce. Je spracovaný 
návrh ÚPN, uskutočnilo sa verejné prerokovanie návrhu ÚPN, pripomienky doručené obci boli odovzdané 
spracovávateľovi ÚPN, ktorý ich vyhodnotí a podá nám o tom informáciu. Návrh ÚPN je potrebné 
posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Starosta 
informoval poslancov aj o podaní žiadosti o refundáciu časti nákladov na obstaranie územného plánu, 
ktoré boli v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie financované z vlastných zdrojov obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu stave spracovania územného plánu obce 
Hniezdne. 
 
 
K bodu č. 8 – Diskusia 
p. Compľová – bude sa stavať klzisko?, chodník okolo pani Fidermákovej a pána  Drabinského po zbúraní 
starých domov by bolo vhodné rozšíriť a zvýšiť na úroveň cesty, vytekanie vody na chodník pred pánom 
Vírom (z odkvapu) 
starosta – mantinely pre klzisko postavíme, ohľadom tohto chodníka a aj v súvislosti s plánovaným 
združeným chodníkom pre peších a cyklistov a s jeho krížením s cestou 1. triedy je potrebné rokovať 
s mnohými inštitúciami (vodárenská spoločnosť, správca cesty, správa povodia ...) ale aj s vlastníkmi 
týchto pozemkov o možnosti odkúpenia časti pozemkov na rozšírenie chodníka 
p. Krajgerová – mohli by sa zabezpečiť kontajnery na separovaný zber pred bytový dom č. 296 ? 
starosta – preveríme možnosť ich zabezpečenia prostredníctvom firmy EKOS. 
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p. Petriľáková – zaparkované autá pred NS (pozemok v prenájme AUTOALEX) vytvárajú nebezpečné 
situácie hlavne pri výjazde z parkoviska na hlavnú cestu, mohli by byť zaparkované aspoň niekoľko metrov 
od hlavnej cesty, chýbajúca ČOV v BGV – môže v tom konať stavebný úrad?, má AGRO-HNIEZDNE 
povolenie na výsadbu ovocných sadov? 
starosta – z BGV do ČOV pritekajú len odpadové vody z administratívnej budovy, technické vody nie 

 

Ďalšie otázky či podnety zo strany poslancov neboli vznesené, preto starosta obce ukončil diskusiu. 
 

K bodu č. 9 – Zhrnutie prijatých uznesení 
 
Starosta obce požiadal poslanca Kuzára, člena návrhovej komisie, aby predniesol správu o prijatých 
uzneseniach. Poslanec Kuzár prečítal uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí. 
 
K bodu č. 10 – Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  o 20,15 hod. ukončil zasadnutie OZ . 

 

Zapísala : Anna Krompaščíková   

       

Overovatelia : Mária Krajgerová   ( podpísané ) 

       

           Marián Pardus  ( podpísané ) 
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UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 15. decembra 2016 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 06. októbra 2016 prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

UZNESENIE č. 194 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
  

UZNESENIE č. 195 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení poslanci :  Kuzár, Hrebík, Compľová. 
 
 
K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 196 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 197 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 

1. poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hniezdne Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzku 

denného stacionára Domu sv. Anny v Starej Ľubovni vo výške 664 Eur, 

2. navýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu na položke 713 rozpočtu ZŠ s MŠ Hniezdne o 2025 Eur 

na obstaranie umývačky riadu a navýšenie bežných príjmov na položke 223 rozpočtu ZŠ s MŠ 

Hniezdne o 2025 Eur.  

 
UZNESENIE č. 198 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
odporúča 
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Hniezdne o poskytnutie dotácie vrátiť na dopracovanie. 

 
 

UZNESENIE č. 199 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 

1. návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na roky 2018-2019, 
2. správu hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Hniezdne na rok 2017 a k výhľadovému 

rozpočtu na roky 2018 a 2019, 
3. správu Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu rozpočtu na rok 2017. 
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UZNESENIE č. 200 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
rozpočet obce Hniezdne na rok 2017 zostavený na úrovni položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie: 

 

bežné príjmy   921 050 Eur 

bežné výdavky   865 817 Eur 

kapitálové príjmy              0 Eur 

kapitálové výdavky      2 025 Eur 

finančné operácie – príjmy             0 Eur 

finančné operácie – výdavky   53 208 Eur. 

 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 201 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 

1. správu hlavnej kontrolórky o kontrole investičných akcií za roky 2014 a 2015 realizovaných obcou 

Hniezdne, 

2. správu hlavnej kontrolórky o kontrole pokladničných operácií v ZŠ s MŠ Hniezdne, 

3. správu hlavnej kontrolórky o kontrole vybavovania sťažností a petícií v roku 2016, 

4. správu hlavnej kontrolórky o kontrole záväzkov a pohľadávok obce Hniezdne. 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 202 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
 
 

UZNESENIE č. 203 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
poverenie hlavnému kontrolórovi na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2017. 
 
 
K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 204 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje  
predaj časti pozemku KN-C 2906/3 odčleneného z parc. č. KN-C 2906/1 o výmere 321 m2 za cenu 4,63 Eur 
za m2 a s úhradou nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a vyhotovenie geometrického plánu 
Márii Pardusovej – SHR, IČO: 37780875,  Hniezdne č. 400.  
 

UZNESENIE č. 205 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje  
predaj pozemkov parc. č. KN-E 738 o výmere 756 m2, parc. č. KN-E 754 o výmere 2 136 m2, parc. č. KN-E 
755 o výmere 3330 m2, parc. č. KN-E 781/1 o výmere 1318 m2 všetky za cenu 15 Eur za m2  bez úhrady  
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nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a vyhotovenie geometrického plánu spoločnosti AGRO-
HNIEZDNE, s.r.o., IČO: 36462179, Hniezdne č. 180.     

 
K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 206 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie  
žiadosť p. Rudolfa Danieloviča st., Hniezdne č. 8. 

UZNESENIE č. 207 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
žiada 
Starostu obce prerokovať s p. Danielovičom možnosti riešenia jeho žiadosti. 
 

UZNESENIE č. 208 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenia Obce Hniezdne č. 1-39/2016 pre obec i rozpočtové opatrenia č. 2016/01-PK – 
2016/12-PK a 2016/01-OK – 2016/02-OK pre ZŠ s MŠ Hniezdne. 

UZNESENIE č. 209 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
správu o hospodárení obce k 30.9.2016 a správu o hospodárení obecných lesov k 30.9.2016. 
 

UZNESENIE č. 210 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
informáciu o stave spracovania návrhu územného plánu obce Hniezdne. 
 
 

                                                               
                                                                                                                                        Ing. Viktor Selep 
                                                                                                                                          starosta obce 

 

 

 


