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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hniezdne,  

konaného dňa 16.6.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          5 poslancov – Kuzár, Vyrostek, Krajgerová, Compľová, Šimkovič, 

                           1 – Tomko  – príchod 18,35 hod. 

Neprítomní:      Pardus, Hrebík, Petriľáková 

Ďalší prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

                            Tibor Beck, Ján Compeľ, Anna Krompaščíková – zamestnanci obce 

Verejnosť:         - 

PROGRAM : 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Schvaľovanie prevodov pozemkov obce 

4. Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2016 – návrh na schválenie 

5. Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

7. Rôzne – žiadosti 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

 

Zasadnutie OZ o 17,10 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce, ktorý 

viedol zasadnutie. Konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

Starosta predniesol návrh programu a navrhol bod č. 3 presunúť pred bod č. 8. 

Hlasovanie: za:  5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová         

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

K návrhu programu neboli iné pripomienky, a tak dal starosta o ňom hlasovať : 

Hlasovanie: za:  5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová         

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2016 – návrh na schválenie 

4. Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti 

5. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

6. Rôzne – žiadosti 

7. Schvaľovanie prevodov pozemkov obce 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 

Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje  program rokovania.  
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Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Krajgerovú, p. Compľovú, p. Šimkoviča za 

overovateľov zápisnice určil p. Vyrosteka a p. Kuzára, za zapisovateľa určil Jána Compľa 

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

 

Hlasovanie: za:  5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová       

proti :  0       

zdržal sa: 0   

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Krajgerová, Compľová,  

Šimkovič.      

 

K bodu 2. Kontrola uznesení OZ 

 

Starosta informoval poslancov OZ o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

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

 

K bodu 3. Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2016 – návrh na schválenie 

 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že uvedený návrh záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2016  

bol v zmysle zákona zverejnený a poslanci ho dostali v elektronickej forme. Potom dal slovo p. 

Krompaščíkovej, aby detailnejšie oboznámila poslancov s uvedeným návrhom záverečného účtu obce 

Hniezdne za rok 2016. 

p. Kuzár – komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo odporúča OZ schváliť záverečný účet  

za rok 2016 bez výhrad.  

p. Ing. Rybovičová – hlavná kontrolórka obce predniesla svoje odborné stanovisko k záverečnému 

účtu za rok 2016. Z hľadiska zákonnosti boli všetky podmienky splnené. Taktiež z hľadiska metodiky 

obsahuje tento záverečný účet všetky náležitosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

Odporúčam OZ tento záverečný účet schváliť bez výhrad.  

Po prednesení správ dal starosta hlasovať o schválení Záverečného účtu obce a celoročného 

hospodárenia za rok 2016 bez výhrad.  

 

Hlasovanie:   za: 5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať o použití prebytku rozpočtového hospodárenia (po vylúčení nevyčerpaných 

prostriedkov ŠR a fondov) v sume 2 244,14 Eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: za:  5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová       

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

K bodu  4. Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti 

 

Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Rybovičovej, aby predniesla správy z kontrolnej 

činnosti a to správu o kontrole vývoja zadlžeností obce Hniezdne od roku 2015 až do roku 2017. Na 

základe finančnej kontroly o vývoji zadlženosti obce Hniezdne od roku 2015 až do roku 2017 neboli 

zistené žiadne nedostatky, z uvedeného dôvodu nevyplývajú pre obec Hniezdne žiadne opatrenia.  

 

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Starosta opätovne dal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Rybovičovej, aby predniesla správu 

o kontrole príjmov a výdavkov obce Hniezdne realizovaných prostredníctvom bankových účtov ku 

dňu kontroly v roku 2017. 
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Na základe finančnej kontroly o Kontrole príjmov a výdavkov obce Hniezdne realizovaných 

prostredníctvom bankových účtov k 31.3.2017 neboli zistené nedostatky, z uvedeného dôvodu 

nevyplývajú pre obec Hniezdne žiadne opatrenia. 

 

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

K bodu 5.  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

 

Starosta  dal slovo hlavnému kontrolórov obci Hniezdne . 

p. Rybovičová predniesla návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017  

Starosta dal hlasovať nakoľko poslanci OZ nemali pripomienky k plánu činnosti: 

 

Hlasovanie:   za: 5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0 

 

Starosta dal hlasovať o poverení hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v 2. polroku 2017 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti : 

 

Hlasovanie:   za: 5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0 

 

 K bodu 6. Rôzne –  Doručené žiadosti 

 

Starosta prečítal žiadosť občanov obce Hniezdne od č. 412 – do 175, ktorí žiadajú Obec Hniezdne 

o zhotovenie splaškovej kanalizácie v uvedenej lokalite. Nakoľko v tejto lokalite chceme vybudovať 

nový chodník, bolo by dobré, aby sme vyriešili aj inžinierske siete (voda, kanalizácia). Z tohto dôvodu 

som oslovil firmu IVS, aby pripravila rozpočet na túto vetvu kanalizácie, nakoľko firma IVS je 

dodávateľ stavby „Kanalizácia a ČOV Hniezdne“. Rozpočtová cena tejto vetvy kanalizácie je 

približne 18 000,-€  s DPH.  

Poslanci OZ navrhli, aby sa kanalizácia v tejto časti obce -  aj z dôvodu výstavby nového združeného 

chodníka – zrealizovala.  

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:  

Hlasovanie:   za: 5 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0 

p. Krompaščíková – na vykrytie výdavkov na výstavbu kanalizácie môžeme použiť prebytok 

vzniknutý z kapitálových príjmov - z predaja pozemkov. 

p. Krajgerová - som za to, aby bol tento prebytok použitý na túto akciu. 

Starosta - mám predbežný súhlas PVS a.s., že by na jeseň uložili nové vodovodné potrubie v tejto 

lokalite s tým, že by sme im pomohli s výkopom ryhy.  

p. Šimkovič – ak bude vykopaná ryha na vodovod, je potrebné aby sa uložila aj kanalizácia do jednej 

ryhy. 

p. Vyrostek – starosta by mohol jednať s firmou IVS, aby znížila cenu za uvedenú akciu. 

Starosta – pokúsim sa o zníženie ceny, nakoľko je to rozpočtová cena diela. 

Poslanci OZ – aká je výška prebytku ? 

Starosta - požiadal hlavnú ekonómku, aby zistila presnú výšku prebytku. Do tejto doby zatiaľ 

navrhujem, aby sme pokračovali ďalším oznámením a potom sa k tomuto bodu vrátime. 

 

18,35 hod. - príchod  p. Tomko  

 

Starosta - Základná škola s MŠ nám poslala oznámenie o neúčastí žiakov základnej školy na 

vyučovaní. Dňa 26.5.2017 sa niektorí žiaci 3. – 9 . ročníka nezúčastnili vyučovacieho procesu. Po 

následnom preverovaní zistili, že žiaci absolvovali tzv. „ farský výlet“. O tejto skutočnosti však nikto 

zo zamestnancov školy nebol informovaný ani prostredníctvom organizátora, ani prostredníctvom 

rodičov. Nakoľko boli porušené školské interné predpisy, vyhláška č. 320/2009 Z.z. o organizovaní 
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školských výletov a iné predpisy, riaditeľka informuje zriaďovateľa, že týmto žiakom nebudú v daný 

deň vyučovacie hodiny ospravedlnené. 

 

p. Kuzár – má pán Olekšák pracovnú zmluvu so školou? , lebo ak nie, nemá v škole čo robiť. 

Poslanci OZ – je potrebné, aby hlavný kontrolór vykonal kontrolu pracovno-právnych vzťahov v ZŠ. 

Starosta dal hlasovať o poverení na kontrolu pracovno-právnych vzťahov v ZŠ a MŠ. 

 

Hlasovanie:   za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta – p. Krompaščíková zistila presnú výšku prebytku, ktorá je 18 543,23 € 

p. Krajgerová – navrhla, aby sa na kanalizáciu použilo 17 000,-€ a zvyšok nech ostane ako rezerva na 

iné akcie. 

Starosta dal hlasovať o použití finančných prostriedkov vo výške 17 000,-€ na kanalizáciu v lokalite 

od RD č. 412 až po RD č. 175 z vytvorených kapitálových príjmov. 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

K bodu  7. Schvaľovanie prevodov pozemkov obce 
 

Starosta  oboznámil poslancov OZ, aký je ďalší postup pri predaji pozemku pre p. Štefana Compľa, 

nakoľko bol už zverejnený zámer predaja pozemku. Požiadal poslancov, aby určili cenu za uvedený 

pozemok. 

Poslanci OZ  po krátkej diskusií navrhli 5,- € za m2. 

Starosta dal hlasovať o predaji pozemku a o cene p. Štefanovi Compľovi: 

 

Hlasovanie:   za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta predniesol žiadosť Miroslava Pardusa o prenájom obecného pozemku pri bytovke č. 297 na 

poľnohospodárske účely. Uvedený pozemok bol taktiež zverejnený zámer na prenájom, preto treba 

určiť cenu prenájmu a dobu prenájmu. 

Poslanci OZ po krátkej diskusií navrhli , že za celú výmeru ( 80 m 2) zaplatí  1,-€ ročne a dobu nájmu 

určili na 5 rokov. 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta pred prerokovaním ďalšieho materiálu upozornil poslancov OZ, že je vlastníkom pozemku 

v danej lokalite a tiež aj zamestnankyňa p. Ščigulinská. 

 

Na minulom zasadnutí boli schválené zámery zámeny týchto pozemkov a prevod týchto pozemkov 

potrebné schváliť, aby sme mohli pripraviť projekt na novú IBV. 

Starosta dal hlasovať: v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností je skutočnosť, 

že zámenou nehnuteľnosti vo vlastníctve Moniky Ščigulinskej, rod. Krafčíkovej, bytom Hniezdne č. 

domu 297, 065 01  Hniezdne za nehnuteľnosť Obce Hniezdne sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu 

majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z 

dôvodu, že obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného 

UPN obce Hniezdne.  

  
Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   
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   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností 

novovytvorenej parcely  KN-C č. 1092 o výmere 1972 m
2
,
 

druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve Obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č. 1092, druh pozemku orná pôda o výmere 1972 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4411, pre katastrálne územie Hniezdne, obec 

Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Moniky Ščigulinskej, rod. Krafčíkovej, bytom 

Hniezdne č. domu 297, 065 01  Hniezdne, nar. 02.05.1971  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec 

hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností je skutočnosť, 

že zámenou nehnuteľnosti vo vlastníctve Aleny Strakovej, rod. Hyžovej, PharmDr. bytom Hniezdne č. 

domu 405, 065 01  Hniezdne za nehnuteľnosť Obce Hniezdne sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu 

majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z 

dôvodu, že obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného 

UPN obce Hniezdne.  

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností 

novovytvorenej parcely  KN-C č. 1061/3 o výmere 1539 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve Obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č.  1089, druh pozemku orná pôda o výmere 1539 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4336, pre katastrálne územie Hniezdne, obec 

Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Aleny Strakovej, rod. Hyžovej, PharmDr., bytom 

Hniezdne č. domu 405, 065 01  Hniezdne, nar. 23.06.1961  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec 

hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností je skutočnosť, 

že zámenou nehnuteľnosti vo vlastníctve Viliama Schlachtu, bytom Hniezdne č. domu 350, 065 01  

Hniezdne za nehnuteľnosť Obce Hniezdne sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových 

pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z dôvodu, že 

obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného UPN obce 

Hniezdne.  
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Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností 

novovytvorenej parcely  KN-C č. 1088/3 o výmere 2500 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č.  1090, druh pozemku orná pôda o výmere 2500 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4769, pre katastrálne územie Hniezdne, obec 

Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Viliama Schlachtu, bytom Hniezdne č. domu 350, 065 

01  Hniezdne, nar. 25.06.1944 bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec hradí všetky náklady 

súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností je skutočnosť, 

že zámenou nehnuteľnosti vo vlastníctve Anny Kručayovej, rod. Zbuškovej, bytom Vodárenská 

24/2018, 058 01 Poprad za nehnuteľnosť Obce Hniezdne sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu 

majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z 

dôvodu, že obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného 

UPN obce Hniezdne.  

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností 

novovytvorenej parcely  KN-C č. 1088/2 o výmere 1300 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č.  1094, druh pozemku orná pôda o výmere 1300 m
2 

vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4279, pre katastrálne územie Hniezdne, obec 

Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Anny Kručayovej, rod. Zbuškovej, bytom Vodárenská 

24/2018, 058 01  Poprad nar. 14.07.1945  bez ďalšieho finančného vyrovnania Obec hradí všetky 

náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností je skutočnosť, 

že zámenou nehnuteľnosti vo vlastníctve Jána Zbušku, bytom Hniezdne č. domu 27, 065 01 Hniezdne 

za nehnuteľnosť Obce Hniezdne sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s 

ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z dôvodu, že obec 
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pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného UPN obce 

Hniezdne.  

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností 

novovytvorenej parcely KN-C č. 1095 o výmere 1382 m
2
,
 

druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č.  1093, druh pozemku orná pôda o výmere 1382 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 5130, pre katastrálne územie Hniezdne, obec 

Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Jána Zbušku, bytom Hniezdne č. domu 27, 065 01  

Hniezdne, nar. 03.09.1952 bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec hradí všetky náklady súvisiace 

so zámenou nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:   za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností je skutočnosť, 

že zámenou nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Viktora Selepa. bytom Hniezdne č. domu 454, 065 01 

Hniezdne za nehnuteľnosť Obce Hniezdne sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových 

pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z dôvodu, že 

obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného UPN obce 

Hniezdne.  

 

Hlasovanie:   za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať: Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností 

novovytvorenej parcely KN-C č. 1061/2 o výmere 2010 m
2
,
 

druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017  katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č.  1060 – orná pôda o výmere 2010 m
2
, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4078, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres 

Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Ing. Viktora Selepa, bytom Hniezdne č. domu 454, 065 01  Hniezdne, 

nar. 22.09.1962  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec hradí všetky náklady súvisiace so 

zámenou nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:   za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   

   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

Starosta dal hlasovať, o návrhu poslancov, aby vytvorený koridor na uloženie inžinierskych sietí, 

miestnu komunikáciu a chodníka bol určený ako verejnoprospešná stavba. 

 

Hlasovanie:  za: 6 -  Compľová, Kuzár, Vyrostek, Šimkovič, Krajgerová, Tomko   
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   proti: 0  

   zdržal sa: 0  

 

 

 K bodu  8. Diskusia 
 

p. Compľová – aký je zámer v parku ? 

Starosta chceme opraviť betónový múrik od hlavnej cesty, doplniť preliezky a hojdačky a následne 

upraviť plochy aj s výsadbou nových stromčekov. 

p. Vyrostek – ako je to s revíziami ? 

Starosta – áno, musíme dať každoročne urobiť revízie preliezok a hojdačiek, ktoré sme osadili 

minulého roku, čím viac budeme mať osadených prvkov, malo to byť lacnejšie. 

p. Tomko – je potrebné, aby sa upravila hrádza pri moste, nakoľko od povodní sa tam nič neurobilo. 

Starosta – na každej porade civilnej ochrany žiadam o úpravu hrádzí a mosta, ktoré boli poškodené. 

Tohto roku by sa mala opravovať hrádza od mosta smerom k p. Kubisovi ml. 

p. Šimkovič – kedy položia asfalt na hlavnej ulici ? 

Starosta – táto cesta je v správe SSC Košice vyjadrili sa, že ju budú asfaltovať po výbere dodávateľa 

krytu vozovky.  

 

Poslanci už nemali iné diskusné príspevky a návrhy, preto starosta obce ukončil diskusiu. 

 

K bodu  9.Zhrnutie prijatých uznesení 

 

Starosta obce požiadal poslankyňu p. Krajgerovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu 

o prijatých uzneseniach. p. Krajgerová prečítala prijaté uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo 

na tomto zasadnutí. 

 

K bodu  10. Záver 

 

Starosta na záver oboznámil poslancov OZ, že Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne v zastúpení 

Petrom Olekšákom, farárom v Hniezdnom podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa 

v súvislosti s postupom stavebného úradu v Hniezdnom pri vydávaní stavebného povolenia. Spis 

a osobu starostu obce prešetruje na podnet Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hniezdne aj Okresná 

prokuratúra v Starej Ľubovni a z tohto dôvodu bolo prerušené stavebné konanie, pretože celý spis bol 

odstúpený Okresnej prokuratúre v Starej Ľubovni. Do ukončenia prešetrovania veci sa k tomuto 

stavebnému konaniu nebudem vyjadrovať. 

Starosta potom poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,30 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísal: Ján Compeľ 

                   

 

 

                  ....................................................     

                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:        ( podpísané ) 

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

        ( podpísané ) 

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

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 

 16. júna 2017 v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2017 prijalo tieto uznesenia: 

K bodu č. 1 

     UZNESENIE č. 253 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje 

presun  bodu  č. 3 programu za bod rôzne č.7. 

UZNESENIE č.  254 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

UZNESENIE č. 255 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení Gabriela Compľová, Pavol Šimkovič, Mária Krajgerová. 

K bodu č. 2 

     UZNESENIE č. 256 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

kontrolu plnenia uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

K bodu č. 3  

     UZNESENIE č. 257 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2016. 

UZNESENIE č. 258 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Hniezdne za rok 2016.  

UZNESENIE č. 259 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k Záverečnému účtu obce Hniezdne za 

rok 2016.  

UZNESENIE č. 260 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

Záverečný účet obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. 
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     UZNESENIE č. 261 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR a fondov 

v sume 2 244,14 Eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 262 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a v e d o m i e 

správu o kontrole vývoja zadlženosti obce Hniezdne od roku 2015 až do r. 2017. 

     UZNESENIE č. 263 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a v e d o m i e 

správu o kontrole príjmov a výdavkov obce Hniezdne realizovaných prostredníctvom bankových 

účtov ku dňu kontroly v roku 2017. 

 

K bodu č.5 

UZNESENIE č. 264 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne na 2. polrok 2017. 

 

UZNESENIE č. 265 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

p o v e r u j e  

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v 2. polroku 2017 v zmysle Plánu kontrolnej 

činnosti. 

 

K bodu č. 6 

     UZNESENIE č. 266 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

vybudovanie kanalizácie v časti obce od rodinného domu č. 170 – 175 a rodinného domu č. 412. 

UZNESENIE č. 267 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

oznámenie riaditeľky ZŠ s MŠ v Hniezdnom o neúčasti žiakov na vyučovaní, ktorí absolvovali tzv. 

„farský výlet“ . 

UZNESENIE č. 268 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

p o v e r u j e  

hlavného kontrolóra preveriť pracovno-právne vzťahy v ZŠ s MŠ v Hniezdnom.  

 

 

 

 

 

 



 11 

     UZNESENIE č. 269 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti na položke FK 0520 EK 717001 vo výške 17 000,-€. 

 

K bodu č. 7 

     UZNESENIE č. 270 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj pozemkov par.č. KN-E 414 o výmere 7 m2, druh pozemku orná pôda, par.č. KN-E 415 

o výmere 12 m2, druh pozemku orná pôda, par.č. KN-E 649/7 o výmere 11 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, všetky v podiele 1/2 vo vlastníctve Obce Hniezdne v súlade so zámerom Obce Hniezdne 

schváleného trojpätinovou väčšinou poslancov dňa 18.05.2017 uznesením č. 243 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa: predmetné pozemky bezprostredne susedia s pozemkom par.č. KN-C 466 vo 

vlastníctve žiadateľa Štefana Compľa, nar. 17.5.1955, bytom Hniezdne č. 354 a nie sú prístupné 

z verejného priestranstva, nadobúdateľovi Štefanovi Compľovi nar. 17.5.1955, bytom Hniezdne č. 354 

v cene 5,00 Eur za 1 m2.  

     UZNESENIE č. 271 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom časti pozemku par.č. KN-C 104/1 o výmere 80 m2, na 5 rokov, druh pozemku orná pôda,  

vo vlastníctve Obce Hniezdne v súlade so zámerom Obce Hniezdne schváleného trojpätinovou 

väčšinou poslancov dňa 18.05.2017 uznesením č. 242 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

predmetný pozemok doposiaľ užívajú vlastníci bytov bytového domu č. 297, nájomcovi Miroslavovi 

Pardusovi, nar. 2.12.1980, bytom Hniezdne č. 297 za cenu 1,0 Eur za rok. Žiadateľ doložil súhlasy 

všetkých spoluvlastníkov bytového domu. 

  

     UZNESENIE č. 272 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností novovytvorenej parcely  

KN-C č. 1092 o výmere 1972 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 

012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT REAL, s. r. o., úradne 

overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 1092, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1972 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4411, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará 

Ľubovňa, vo vlastníctve Moniky Ščigulinskej, rod. Krafčíkovej, bytom Hniezdne č. domu 297, 065 01  

Hniezdne, nar. 02.05.1971 bez ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom podľa citovaného 

zákonného ustanovenia je skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu 

usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a 

tretích osôb a to z dôvodu, že obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v 

zmysle spracovávaného UPN obce Hniezdne.  

 

     UZNESENIE č. 273 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu nehnuteľností novovytvorenej parcely  KN-C č. 1092 o výmere 1972 m
2
,
 
druh pozemku orná 

pôda, podľa geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou 
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GEODEAT REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 

065 01  Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely 

registra „C“, parc. č. 1092, druh pozemku orná pôda o výmere 1972 m
2
,
 
vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4411, pre katastrálne územie 

Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Moniky Ščigulinskej, rod. Krafčíkovej, 

bytom Hniezdne č. domu 297, 065 01 Hniezdne, nar. 02.05.1971 bez ďalšieho finančného vyrovnania. 

Obec hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

     UZNESENIE č. 274 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností novovytvorenej parcely  

KN-C č. 1061/3 o výmere 1539 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 

012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT REAL, s. r. o., úradne 

overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 1089, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1539 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4336, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará 

Ľubovňa, vo vlastníctve Aleny Strakovej, rod. Hyžovej, PharmDr., bytom Hniezdne č. domu 405, 065 

01 Hniezdne, nar. 23.06.1961 bez ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom podľa citovaného 

zákonného ustanovenia je skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu 

usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a 

tretích osôb a to z dôvodu, že obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v 

zmysle spracovávaného UPN obce Hniezdne.  

 

     UZNESENIE č. 275 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu nehnuteľností novovytvorenej parcely  KN-C č. 1061/3 o výmere 1539 m
2
,
 
druh pozemku 

orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou 

GEODEAT REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve Obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 

065 01 Hniezdne za nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely 

registra „C“, parc. č. 1089, druh pozemku orná pôda o výmere 1539 m
2
,
 
vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4336, pre katastrálne územie 

Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Aleny Strakovej, rod. Hyžovej, 

PharmDr., bytom Hniezdne č. domu 405, 065 01  Hniezdne, nar. 23.06.1961  bez ďalšieho finančného 

vyrovnania. Obec hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

     UZNESENIE č. 276 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností novovytvorenej parcely  

KN-C č. 1088/3 o výmere 2500 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 

012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT REAL, s. r. o., úradne 

overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 1090, druh 

pozemku orná pôda o výmere 2500 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4769, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará 

Ľubovňa, vo vlastníctve Viliama Schlachtu, bytom Hniezdne č. domu 350, 065 01  Hniezdne, nar. 
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25.06.1944 bez ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia 

je skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových 

pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z dôvodu, že 

obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného UPN obce 

Hniezdne.  

     UZNESENIE č. 277 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu nehnuteľností novovytvorenej parcely KN-C č. 1088/3 o výmere 2500 m
2
,
 
druh pozemku orná 

pôda, podľa geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou 

GEODEAT REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 

065 01  Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely 

registra „C“, parc. č. 1090, druh pozemku orná pôda o výmere 2500 m
2
,
 
vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4769, pre katastrálne územie 

Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Viliama Schlachtu, bytom Hniezdne č. 

domu 350, 065 01  Hniezdne, nar. 25.06.1944 bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec hradí všetky 

náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

     UZNESENIE č. 278 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností novovytvorenej parcely  

KN-C č. 1088/2 o výmere 1300 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 

012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT REAL, s. r. o., úradne 

overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 1094, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1300 m
2 

vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4279, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará 

Ľubovňa, vo vlastníctve Anny Kručayovej, rod. Zbuškovej, bytom Vodárenská 24/2018, 058 01  

Poprad nar. 14.07.1945 bez ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom podľa citovaného zákonného 

ustanovenia je skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu 

majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z 

dôvodu, že obec pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného 

UPN obce Hniezdne.  

 

UZNESENIE č. 279 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu nehnuteľností novovytvorenej parcely KN-C č. 1088/2 o výmere 1300 m
2
,
 
druh pozemku orná 

pôda, podľa geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou 

GEODEAT REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 

065 01  Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely 

registra „C“, parc. č. 1094, druh pozemku orná pôda o výmere 1300 m
2 

vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4279, pre katastrálne územie 

Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Anny Kručayovej, rod. Zbuškovej, 

bytom Vodárenská 24/2018, 058 01 Poprad, nar. 14.07.1945 bez ďalšieho finančného vyrovnania 

Obec hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 
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     UZNESENIE č. 280 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností novovytvorenej parcely  

KN-C č. 1095 o výmere 1382 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 

012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT REAL, s. r. o., úradne 

overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 1093, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1382 m
2
,
 
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 5130, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará 

Ľubovňa, vo vlastníctve Jána Zbušku, bytom Hniezdne č. domu 27, 065 01 Hniezdne, nar. 03.09.1952 

bez ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je 

skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov 

s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z dôvodu, že obec 

pripravuje realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného UPN obce 

Hniezdne.  

 

     UZNESENIE č. 281 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu  nehnuteľností novovytvorenej parcely  KN-C č. 1095 o výmere 1382 m
2
,
 
druh pozemku orná 

pôda, podľa geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou 

GEODEAT REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 

065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely 

registra „C“, parc. č. 1093, druh pozemku orná pôda o výmere 1382 m
2
,
 
vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 5130, pre katastrálne územie 

Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Jána Zbušku, bytom Hniezdne č. domu 

27, 065 01  Hniezdne, nar. 03.09.1952 bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec hradí všetky 

náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností. 

 

UZNESENIE č. 282 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľností novovytvorenej parcely  

KN-C č. 1061/2 o výmere 2010 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa geometrického plánu číslo 

012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT REAL, s. r. o., úradne 

overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom Okresného úradu Stará 

Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01 Hniezdne za  nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra „C“, parc. č. 1060 – orná pôda 

o výmere 2010 m
2
 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste 

vlastníctva č. 4078, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, vo 

vlastníctve Ing. Viktora Selepa, bytom Hniezdne č. domu 454, 065 01  Hniezdne, nar. 22.09.1962  bez 

ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že 

zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na 

tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb a to z dôvodu, že obec pripravuje 

realizáciu IBV v časti obce zvanej Vyšná Roveň v zmysle spracovávaného UPN obce Hniezdne.  
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UZNESENIE č. 283 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

s c h v a ľ u j e 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámenu novovytvorenej parcely  KN-C č. 1061/2 o výmere 2010 m
2
,
 
druh pozemku orná pôda, podľa 

geometrického plánu číslo 012/2017 zo dňa 25.03.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEODEAT 

REAL, s. r. o., úradne overeným dňa 13.4.2017 pod číslom 61-154/2017 katastrálnym odborom 

Okresného úradu Stará Ľubovňa vo vlastníctve obce Hniezdne, so sídlom Hniezdne 1, PSČ 065 01  

Hniezdne za  nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky parcely registra 

„C“, parc. č. 1060 – orná pôda o výmere 2010 m
2
, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4078, pre katastrálne územie Hniezdne, obec Hniezdne, okres 

Stará Ľubovňa, vo vlastníctve Ing. Viktora Selepa, bytom Hniezdne č. domu 454, 065 01  Hniezdne, 

nar. 22.09.1962  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Obec hradí všetky náklady súvisiace so 

zámenou nehnuteľností. 

 

     UZNESENIE č. 284 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

u r č u j e  

koridor pre uloženie inžinierskych sietí, miestnu komunikáciu a chodník pre IBV Vyšná roveň ako 

verejnoprospešnú stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

          ( podpísané ) 

 

         Ing. Viktor Selep 

           starosta obce 

 


