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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hniezdne,  

konaného dňa 18.12.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

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

Neprítomní:      4 poslanci – Pardus, Tomko, Hrebík, Vyrostek 

Ďalší prítomní: Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

                            Tibor Beck, Anna Krompaščíková – zamestnanci obce, Adriena Ondrejčeková, 

                            Magdaléna Novická 

Verejnosť:         - 

PROGRAM : 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Ponuka pani Márie Raabovej na odkúpenie nehnuteľnosti 

4. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 

a) žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

b) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na 1. polrok 2018 

6. Informácia o rozpočtových opatreniach 2017 

7. Rôzne – žiadosti občanov 

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 17,09 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. K návrhu programu neboli iné pripomienky, a tak dal starosta 

o ňom hlasovať : 

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

proti :  0       

zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov 

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Ponuka pani Márie Raabovej na odkúpenie nehnuteľnosti 

4. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 

a) žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

b) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na 1. polrok 2018 

6. Informácia o rozpočtových opatreniach 2017 

7. Rôzne – žiadosti občanov 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver 
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Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Krajgerovú, p. Compľovú, p. Petriľákovú za 

overovateľov zápisnice určil p. Šimkoviča 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, Petriľáková, Šimkovič, Krajgerová         

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

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

Petriľáková.      

 

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. 

p. Krajgerová – ako skončilo stretnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a 

                        p. Lopatovského. 

Starosta – konanie sa uskutočnilo v zasadačke Obecného úradu, kde boli pozvaní p. Lopatovský, 

zástupcovia firmy BGV. Na tomto konaní sa zúčastnili aj občania obce, ktorí si vypočuli zistenia 

RÚVZ v Starej Ľubovni. Na uvedené zistenia RÚVZ v Starej Ľubovni  konateľ firmy BGV s.r.o. 

uviedol, že k výsledku merania hluku sa vyjadrí písomne. Obec Hniezdne dostala písomne stanovisko 

RÚVZ v Starej Ľubovni, v ktorom sa konštatuje, že sú porušené limity hluku v noci a vyzvali firmu 

BGV s.r.o. na odstránenie tohto nedostatku. Čo sa týka zápachu Okresný úrad, odbor životného 

prostredia nevydal žiadne písomne stanovisko, alebo rozhodnutie, ktoré by nám doručil. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z 

predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3. Ponuka pani Márie Raabovej na odkúpenie nehnuteľnosti 

 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že na minulom zasadnutí OZ bola prerokovaná žiadosť p. Márie 

Raabovej, kde poslanci OZ žiadali, aby bola doplnená  žiadosť čo ma byť predmetom ponuky, cena za 

ktorú chce predať svoju nehnuteľnosť. Obecný úrad vyzval p. Máriu Raabovú aby doplnila svoj návrh. 

Pani Mária Raabová len doplnila, že ponúka na odpredaj rodinný dom číslo 74, dvor a predzáhradku 

na parcele č. 295 spolu s pozemkami na parcelách č. 243 a 245 cena dohodou. 

p. Petriľáková –   pozvať p. Raabovú na budúce zasadnutie OZ a tam prerokovať jej žiadosť 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča starostovi obce pozvať pani Máriu Raabovú na 

nasledujúce zasadnutie OZ, kde bude jej návrh prerokovaný za jej prítomnosti. 

 

 

K bodu  4. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ, že ešte pred prednesením návrhu rozpočtu na rok 2018 boli 

doručené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a to Gréckokatolíckou charitou Prešov 

a Petrom Marchevkom bytom Hniezdne č. 380. 

Návrh Petra Marchevku bol podaný dňa 18.12.2017, žiada obec o poskytnutie sponzorského príspevku 

vo výške 1 150,-€ na účasť na cyklistických pretekoch na území SR.. Uvedená žiadosť neobsahuje 

predpísané prílohy v zmysle VZN. 

 

p. Compľová – nie je možné presunúť túto žiadosť na budúce OZ ? 

p. Krompaščíková – uvedená žiadosť neprešla základnou finančnou kontrolou. 

Poslanci navrhli o žiadosti hlasovať. 

Starosta dal hlasovať o žiadosti p. Petra Marchevku o poskytnutie sponzorského príspevku : 

 

Hlasovanie: za:  0          

proti :  2 -  Compľová, Kuzár      
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zdržal sa: 3 -  Petriľáková, Šimkovič, Krajgerová         

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje žiadosť Petra Marchevku, Hniezdne č. 380 

o poskytnutie sponzorského príspevku na športovú činnosť  

 

Starosta prečítal žiadosť Gréckokatolícke charity Prešov, ktorá žiada o finančné prostriedky v celkovej 

sume  1 200,- € , ktoré použije na zabezpečenie prevádzkových nákladov Domu sv. Anny v Starej 

Ľubovni. Uvedené zariadenie navštevujú traja občania obce Hniezdne. Uvedenú výšku finančného 

príspevku žiadajú aj vzhľadom k ukončeniu projektu cez Švajčiarsky finančný mechanizmus ku 

31.12.2016, pričom v poskytovaní služieb pokračujú už bez týchto zdrojov.  Uvedená žiadosť prešla 

základnou finančnou kontrolou a boli doložené všetky potrebné prílohy. 

 

p. Compľová -  navrhujem znížiť sumu na 660,- € tak ako v minulom roku. 

Starosta – predtým navštevovali  dvaja občania obce teraz sú traja. 

Diskusia poslancov 

p. Kuzár – navrhujem sumu 900,-€ 

Starosta dal hlasovať o poskytnutí dotácie vo výške 900,-€ 

 

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

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie 

dotácie na prevádzkové náklady Domu sv. Anny v Starej Ľubovni vo výške 900 Eur. 

 

Starosta po hlasovaní dal slovo hlavnej ekonómke obce p. Krompaščíkovej, ktorá predniesla návrh 

rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020. 

 

p. Šimkovič – chcem sa opýtať p. Ondrejčekovú  ako je to s počtom žiakov na našej škole. 

p. Ondrejčeková – momentálne sme na stabilnej úrovni drobné zmeny môžu byť v prípade 

osemročných študijných programov, ktoré lákajú žiakov na štúdium na stredných školách. 

p. Šimkovič –  varí sa aj pre dôchodcov v školskej kuchyni ? nezmení sa týmto návrhom rozpočtu 

niečo ? 

p. Krompaščíková – nezmení s týmto nič, len musíme rozpočtovať príjmy v školskej kuchyni. 

p. Kuzár – informoval, že uvedený návrh rozpočtu bol prerokovaný v komisií pre financie, výstavbu 

a lesné hospodárstvo, kde komisia odporúča schváliť v predloženom návrhu. 

p. Rybovičová hlavný kontrolór obce – predniesla stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu, v ktorom odporúča schváliť v predloženom návrhu. 

p. Petriľáková –  či obec nepočíta zo zvýšením daní pre podnikateľov ( BGV, AGRO a pod.) ? a ako je 

to s používaním pyrotechniky v obci ? 

Starosta – je potrebné pripraviť návrh. Používanie pyrotechniky v obci povoľuje obec na základe 

žiadosti. Obec v tomto roku povolila iba jeden ohňostroj a to na základe žiadosti Nestvillparku v lete. 

p. Krajgerová – v položke 637 – čo sa skrýva za týmto číslom. 

p. Krompaščíková – napríklad vývoz odpadu, vývoz kalov, rozbory vody, elektronizácia, projekty 

a pod. 

p. Šimkovič – bude sa zvyšovať cena za vývoz komunálneho odpadu ? 

Starosta – firma Ekos Stará Ľubovňa na zasadnutí Ľubovnianskeho ZMO-u uviedla, že v budúcom 

roku mierne zvýši ceny za uloženie na skládke ale v priemere to ročne bude stať obec cca 600,-€. 

Z tohto dôvodu si nemyslíme, že by mala obec zvyšovať cenu pre občanov nakoľko aj tak obec dotuje 

odpad z vlastných prostriedkov ( úľavy pre občanov ) a podobne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie stanovisko Komisie pre financie, výstavbu 

a lesné hospodárstvo k návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020. 

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

rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020. 

 

Po diskusií poslancov dal starosta hlasovať o návrhu rozpočtu : 

Hlasovanie: za:  5 -  Compľová, Kuzár, Petriľáková, Šimkovič, Krajgerová         
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proti :  0       

zdržal sa: 0   

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje rozpočet obce Hniezdne na rok 2018 bez programovej 

štruktúry: 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2018 v € 

Príjmy spolu 1 022 660 
Bežné príjmy 1 022 660 
z toho RO      43 900 
Kapitálové príjmy              0 
z toho RO              0 
Finančné operácie príjmové               0 
Výdavky spolu 1 022 660 
Bežné výdavky    961 135 
z toho RO    570 958 
Kapitálové výdavky        8 160 
z toho RO         3 000 
Finančné operácie výdavkové      53 365 
Hospodárenie obce  0 

 

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

roky 2019-2020 bez programovej štruktúry: 

 

  

 

Rozpočet na 

rok 2019 v € 

Rozpočet na 

rok 2020 v € 

Príjmy spolu 1 188 515  1 201 783,25 
Bežné príjmy 1 188 515 1 201 783,25 
z toho RO      45 655      47 493,25 
Kapitálové príjmy              0          0 
z toho RO              0           0 
Finančné operácie 

príjmové  

             0           0 
Výdavky spolu   
Bežné výdavky 1 126 377 1 139 022,25 
z toho RO 577 985 585 148,25 
Kapitálové výdavky 0 0 
z toho RO 0 0 
Finančné operácie 

výdavkové 

53 899 54 438 
Hospodárenie obce  8 239 8 323 
 

K bodu 5.  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

 

Starosta  dal slovo hlavnému kontrolórovi obci Hniezdne . 

p. Rybovičová predniesla návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018  

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

 

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

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018. 

Starosta dal hlasovať o poverení hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v 1. polroku 2018 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti : 

 

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

proti :  0       

zdržal sa: 0   
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v 1. 

polroku 2018 v zmysle Plánu kontrolnej činnosti. 

 

 K bodu 6. Informácia o rozpočtových opatreniach 2017 

 

Starosta dal slovo hlavnej ekonómke obce p. Krompaščíkovej, ktorá informovala poslancov OZ 

o prijatých rozpočtových opatreniach, ktoré boli vydané k 31.10.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach obce 

za rok 2017 k 31.10.2017. 

  

K bodu  7. Rôzne – žiadosti občanov 
 

Starosta  oboznámil poslancov OZ, o žiadosti Malcolma Andrew Culham, bytom Hniezdne 218, ktorý 

žiada o predĺženie nájmu časti pozemku parcely KN-C 701/2 o výmere 24 m2 na ďalšie obdobie t.j. od 

16.12.2017 do 15.12.2020. Uvedený pozemok mala predtým v nájme firma Premier Manažment s.r.o., 

ktorá končí svoju činnosť.  

Diskusia poslancov 

Starosta dal hlasovať o žiadosti o prenájom časti pozemku KN-C 701/2 o výmere 24 m2 pre Malcolma 

Andrew Culham : 

 

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

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje prenájom pozemku parc. č. KN-C 701/2 o výmere 24 

m
2
 pánovi Malcolmovi Andrew Culham, Hniezdne č. 218 na obdobie troch rokov 

 

Starosta dal hlasovať o výške prenájmu 120,-€ ročne 

 

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

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájmu za pozemok parc. č. KN-C 702/2 o výmere 24 m
2 

v sume 120 Eur ročne. 

 

Starosta prečítal žiadosť p. Štefana Štefánika bytom Hniezdne 251, ktorý  žiada o odkúpenie pozemku 

KN-C 3090 v hone Metlerik. Nakoľko je známe, o aký pozemok sa jedná, dal starosta hlasovať 

o žiadosti : 

 

Hlasovanie: za:  0         

proti :  4 -  Compľová, Petriľáková, Šimkovič, Krajgerová      

zdržal sa: 1 -  Kuzár   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3090. 

 

Starosta predniesol žiadosti o kúpu  stavebného pozemku v lokalite Vyšná roveň a to od Lukáša 

Kožíka a manželky Michaely, bytom Hniezdne 261 a Mgr. Miloša Maliňáka a manželky Mgr. Márie 

Maliňákovej bytom Hniezdne 379. 

Diskusia poslancov 

Poslanci OZ odporúčajú dať odpoveď záujemcom o stavebné pozemky, že pozemky vo vlastníctve 

obce ešte nie sú v stave určenom na predaj. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča starostovi obce dať odpoveď záujemcom o stavebné 

pozemky: Milošovi Maliňákovi s manž., Hniezdne č. 379 a Lukášovi Kožíkovi s manž., Hniezdne č. 

261, že pozemky vo vlastníctve obce ešte nie sú v stave určenom na predaj. 
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Starosta predniesol žiadosť p. Evy  Sekelskej o zámenu pozemkov v lokalite Vyšná roveň, kde ponúka 

svoj pozemok KN-C 1047 o výmere 1012 m2 za obecný pozemok KN-C 1090 alebo 1061/1. Obecný 

pozemok sa nachádza v pripravovanom území na IBV Vyšná roveň a pozemok p. Sekelskej je  mimo 

územia novej IBV. 

Starosta dal hlasovať o zámene pozemkov : 

 

Hlasovanie: za:  0         

proti :  3 -  Kuzár, Petriľáková, Compľová       

zdržal sa: 2 -  Šimkovič, Krajgerová   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje zámenu pozemku vo vlastníctve Evy Sekelskej, 

Hniezdne č. 80 parc. č. KN-C 1047 za pozemok vo vlastníctve Obce Hniezdne parc. č. KN-C 1090 

alebo KN-C 1061/1. 

 

Starosta predniesol žiadosť AGRO Hniezdne s.r.o., ktorá bola na minulom zasadnutí preložená na 

nasledujúce zasadnutie. K zámene bol vypracovaný znalecký posudok na parcely KN-E 5888/1, KN-E 

5888/2, KN-E 5888/3 ( obecné pozemky pod letiskom ) o výmere 2 291 m2 vo všeobecnej hodnote 

7 881,04 € a pozemky KN-C 2423/1, KN-C 2423/2 o výmere 3158 m2 vo všeobecnej hodnote 

6 094,94 € ( pozemky Agro Hniezdne ). Z uvedeného posudku je zrejme, že obecné pozemky pod 

letiskom sú hodnotnejšie ako pozemky AGRO Hniezdne. 

p. Kuzár – navrhujem vymeniť a doplatiť rozdiel medzi všeobecnou hodnotou. 

p. Petriľáková – navrhujem aby sme odložili prerokovanie tejto výmeny na najbližšie zasadnutie OZ, 

aby boli aj zúčastnení ostatní poslanci OZ. 

p. Kuzár – sťahujem svoj návrh 

Starosta dal hlasovať o návrhu p. Petriľákovej : 

 

Hlasovanie: za:  4 -  Compľová, Kuzár, Petriľáková, Krajgerová         

proti :  0       

zdržal sa: 1 -   Šimkovič 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá prerokovanie žiadosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 

Hniezdne č. 180 na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 K bodu  8. Diskusia 
 

p. Compľová –  ešte raz chcem vysvetliť poslancom OZ, že pri návrhu na dotáciu pre Gréckokatolícku 

charitu som myslela 200,-€ na osobu. 

p. Petriľáková – znečisťovanie územia vylievaním výpalkov, kto pripraví návrh VZN 

Starosta - bolo by vhodné, aby ste pripravili návrh, ktorý by sa mohol rozdiskutovať na zasadnutí OZ. 

p. Petriľáková – bolo by dobre, aby sa pripravilo VZN o zimnej údržbe komunikácií a chodníkov, 

nakoľko je nedostatočná zimná údržba , t.j. aby sa presne určilo kedy je potrené čistiť, posypovať 

a podobne tak ako to majú iné mesta  a obce na Slovensku a kto má aké povinnosti. 

Diskusia poslancov 

p. Petriľáková – chcem vedieť kto má alebo nemá povolenia na výmenu stĺpov elektrického vedenia 

a vstup na súkromné pozemky ? 

Starosta – Ohlásenie ma vydané spoločnosť VSD a.s Košice. Uvedená spoločnosť rozosielala v roku 

2017 oznámenia všetkým dotknutým odberateľom elektrickej energie na súhlas s umiestnením 

elektroenergetického zariadenia na svojej nehnuteľnosti a súhlas so vstupom stavebníka a ním 

poverených osôb na túto nehnuteľnosť počas realizácie stavby.  

p. Petriľáková – ja som tam aj volala a povedali, že obec nemala námietky. Prečo sa neriešilo uloženie 

kábla do zeme. 

Starosta – obec tak isto dostala takéto oznámenie a riešila umiestnenie na verejnom priestranstve. 

Stavebník prišiel s touto alternatívou a v prípade ak by chceli dať kábel do zeme, obec by musela 

pripraviť projekt verejného osvetlenia a financovať nové verejné osvetlenie ( stĺpy, kábel a podobne ) 

p. Petriľáková – chcela by som vedieť kto financoval film o Hniezdnom ? 
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Starosta – uvedený film o Hniezdnom pripravoval a financoval p. Dlugolinský, my sme mu boli iba 

nápomocní, keď potreboval natočiť zábery historických domoch ( p. Malachovský ) prípadne 

zorganizovať stretnutie s ľuďmi, ktorí boli ochotní rozprávať o svojich zážitkoch a pod. ( p. Korsch, 

Hyžová  a pod .) Obec pripravila prezentáciu v sále KD s občerstvením. Dňa 17.12.2017 sa 

uskutočnila po dohode s p. Dlugolinským  verejná prezentácia pre všetkých občanov obce. 

p. Petriľáková – na internete som našla faktúru na spracovanie finančno - ekonomickej analýzy 

k projektu Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier – 3 . etapa , čo je to za faktúru ? 

Starosta – obec je v združení Euroregion Tatry, v rámci spolupráce s Poľskom sa pripravujú ďalšie 

projekty na cyklotrasy a jeden z dokumentov bol potrebný ako príloha k žiadosti. Uvedený dokument 

bol rozpočítaný na obce a mesta, ktoré sú v združení. Uvedené náklady na túto analýzu budú  zaradené 

ako oprávnené t.j. budú preplatené z projektu . 

p. Petriľáková – čo sa pripravuje obec na najbližšie obdobie ? 

Starosta – v predchádzajúcom období sme zrealizovali chodník okolo p. Horákovej, orezali sme vŕby 

pri KD. V zimnom období chceme vyrezať tuje v parku, vyrezať dve brezy na cintoríne, zimná údržba 

miestnych komunikácií, drobné stavebné opravy v budovách vo vlastníctve obce.   

p. Compľová – čo so stĺpom pri p. Horákovej ? 

Starosta –  o premiestnenie musíme žiadať Slovak Telekom a vieme aké ďalšie vyvolané investície by 

sme museli zrealizovať ( na vlastné náklady preložku siete ). 

p. Šimkovič – kde sú makety policajných áut, na ktoré sme prispeli ? 

Starosta – ako viem bola jedna zničená dopravnou nehodou a druhú by mali mať policajti 

p. Šimkovič – ja len na margo pohostenia na prezentácií filmu, myslím si že nemáme čo vytýkať, že 

sme sa prezentovali tak ako sa má, buďme radi, že p. Dlugolinský nezabudol na Hniezdne a vytvoril 

pekný dokument o obci a prezentuje našu obec a ako sám povedal niektorí občania mu pomohli ako 

mohli, ale stretol sa aj s tým, že mu nedovolili nakrúcať istý interiér, ale po súhlase nadriadeného 

mohol pokračovať ďalej. 

p. Kuzár –  sám autor sa vyjadril, že si to financoval sám, a že mu niekto robil problémy. 

p. Petriľáková – a kto mu to nedovolil ? 

p. Šimkovič –  ako sám pán Dlugolinský povedal na prezentácií filmu, že to bol miestny kňaz p. Peter                      

Olekšák. 

p. Kuzár –  áno, problémy robil pán farár. 

 

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 uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na 

tomto zasadnutí. 

 

 

K bodu  10. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,53 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ján Compeľ 

                   

 

 

 

Overovatelia:         

Pavol Šimkovič                                             ( podpísané ) 

         

Jozef Kuzár                                             ( podpísané ) 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 18. decembra 2017 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017 prijalo tieto 

uznesenia:  

 

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 302 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

zapisovateľa zápisnice  

2. Kontrola uznesení OZ  

3. Ponuka pani Márie Raabovej na odkúpenie nehnuteľností  

4. Návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 

a) žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

b) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na 1. polrok 2018 

6. Informácia o rozpočtových opatreniach 2017 

7. Rôzne – žiadosti občanom 

8. Diskusia 

9. Zhrnutie prijatých uznesení 

10. Záver  

 

UZNESENIE č. 303 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení poslanci : Compľová, Petriľáková, Krajgerová 

 

 

K bodu č.2 

UZNESENIE č. 304 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

K bodu 3 

UZNESENIE č. 305 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odporúča 
starostovi obce pozvať pani Máriu Raabovú na nasledujúce zasadnutie OZ, kde bude jej návrh 

prerokovaný za jej prítomnosti. 

  

 

 

K bodu č.4 

UZNESENIE č. 306 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

neschvaľuje  

žiadosť Petra Marchevku, Hniezdne č. 380 o poskytnutie sponzorského príspevku na športovú činnosť  
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UZNESENIE č. 307 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na prevádzkové náklady Domu sv. 

Anny v Starej Ľubovni vo výške 900 Eur. 

  

UZNESENIE č. 308 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrh rozpočtu obce Hniezdne na 

rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020. 

 

UZNESENIE č. 309 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu obce Hniezdne na rok 2018 s výhľadom na roky 

2019-2020. 

 

UZNESENIE č. 310 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

rozpočet obce Hniezdne na rok 2018 bez programovej štruktúry: 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2018 v € 

Príjmy spolu 1 022 660 
Bežné príjmy 1 022 660 
z toho RO      43 900 
Kapitálové príjmy              0 
z toho RO              0 
Finančné operácie príjmové               0 
Výdavky spolu 1 022 660 
Bežné výdavky    961 135 
z toho RO    570 958 
Kapitálové výdavky        8 160 
z toho RO         3 000 
Finančné operácie výdavkové      53 365 
Hospodárenie obce  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 311 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu obce Hniezdne na roky 2019-2020 bez programovej štruktúry: 

 

  

 

Rozpočet na 

rok 2019 v € 

Rozpočet na 

rok 2020 v € 

Príjmy spolu 1 188 515  1 201 783,25 
Bežné príjmy 1 188 515 1 201 783,25 
z toho RO      45 655      47 493,25 
Kapitálové príjmy              0          0 
z toho RO              0           0 
Finančné operácie 

príjmové  

             0           0 
Výdavky spolu   
Bežné výdavky 1 126 377 1 139 022,25 
z toho RO 577 985 585 148,25 
Kapitálové výdavky 0 0 
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z toho RO 0 0 
Finančné operácie 

výdavkové 

53 899 54 438 
Hospodárenie obce  8 239 8 323 
 

 

 

K bodu č.5 

UZNESENIE č. 312 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018. 

 

UZNESENIE č. 313 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

poveruje 

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v 1. polroku 2018 v zmysle Plánu kontrolnej 

činnosti. 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 314 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu o rozpočtových opatreniach obce za rok 2017 k 31.10.2017. 

 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 315 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

prenájom pozemku parc. č. KN-C 701/2 o výmere 24 m
2
 pánovi Malcolmovi Andrew Culham, 

Hniezdne č. 218 na obdobie troch rokov. 

  

UZNESENIE č. 316 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

výšku nájmu za pozemok parc. č. KN-C 702/2 o výmere 24 m
2 
v sume 120 Eur ročne. 

 

UZNESENIE č. 317 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3090. 

 

UZNESENIE č. 318 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odporúča  

starostovi obce dať odpoveď záujemcom o stavebné pozemky: Milošovi Maliňákovi s manž., 

Hniezdne č. 379 a Lukášovi Kožíkovi s manž., Hniezdne č. 261, že pozemky vo vlastníctve obce ešte 

nie sú v stave určenom na predaj. 

 

UZNESENIE č. 319 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

zámenu pozemku vo vlastníctve Evy Sekelskej, Hniezdne č. 80 parc. č. KN-C 1047 za pozemok vo 

vlastníctve Obce Hniezdne parc. č. KN-C 1090 alebo KN-C 1061/1. 

 

UZNESENIE č. 320 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
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Odkladá 

prerokovanie žiadosti AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne č. 180 na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Viktor Selep,  

    starosta obce 

 

 


