Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom, konaného dňa 5.4.2018
Prítomní:

7 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny : Gabriela Compľová, Mária Krajgerová,
Jozef Kuzár, Marián Pardus, Václav Vyrostek, Jana Petriľáková od 17,15 hod.,
Pavol Šimkovič od 17,20 hod.
poslanci: Vladimír Tomko – nemoc, Jaroslav Hrebík – ospravedlnil sa
hl. kontrolór: Ing. Júlia Rybovičová – ospravedlnila sa (účasť na konferencii HK)
Ján Compeľ, Anna Krompaščíková - zamestnanci obce

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Mária Raabová, Ján Marchevka, Michal Demčák, Magdaléna Grigereková, Štefan
Rura ml., Emília Krajgerová

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení OZ
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na CVČ mestu Stará Ľubovňa
4. Žiadosti o prevod pozemkov
5. Informácie o činnosti obce
6. Diskusia
7. Zhrnutie prijatých uznesení
8. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Zasadnutie OZ o 17,07 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal zástupca starostu Jozef Kuzár, ktorý
viedol zasadnutie z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti starostu obce. Na zasadnutí bol prítomný aj
starosta obce z dôvodu podania vysvetlenia k niektorým bodom programu. Zástupca starostu konštatoval,
že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné. Predniesol návrh programu a dal možnosť
poslancom vyjadriť sa k nemu.
K návrhu programu neboli pripomienky, a tak dal o ňom hlasovať:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek
0
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. Žiadosť o poskytnutie dotácie na CVČ mestu Stará Ľubovňa
4. Žiadosti o prevod pozemkov
5. Informácie o činnosti obce
6. Diskusia
7. Zhrnutie prijatých uznesení
8. Záver
Zástupca starostu obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Krajgerovú, Kuzára a Compľovú za
overovateľov zápisnice určil poslancov Vyrosteka a Pardusa, za zapisovateľa určil Annu Krompaščíkovú.
K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať:
Hlasovanie:

za:
proti:

5 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek
0

1

zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslanci: Krajgerová, Kuzár,
Compľová.
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta informoval OZ o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ.
K bodu č. 3 – Žiadosť o poskytnutie dotácie na CVČ mestu Stará Ľubovňa
Zástupca starostu dal slovo pani Krompaščíkovej:
Dňa 18.1.2018 bola Obci Hniezdne doručená žiadosť Mesta Stará Ľubovňa o poskytnutie dotácie na pre
Centrum voľného času na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Hniezdne vo výške 86 Eur
na dieťa pre rok 2018. CVČ navštevujú štyri deti z obce v krúžkoch: športový mix, plávanie pre
začiatočníkov, rybársky a fit fance. Ku žiadosti sú priložené všetky doklady v zmysle Dodatku č. 1 ku
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce
Hniezdne. Žiadosť prešla základnou finančnou kontrolou, finančné prostriedky vo výške 344 EUR sú
v rozpočte pre rok 2018 zabezpečené. Odporúčanie obce: dotáciu vo výške 344 Eur Mestu Stará Ľubovňa
poskytnúť.
V priebehu tohto bodu prišla o 17,15 hod. poslankyňa Petriľáková.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

6 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Vyrostek
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne Mestu Stará
Ľubovňa pre Centrum voľného času na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Hniezdne na
rok 2018 vo výške 86 Eur na jedného žiaka, t. j. 344 Eur pre štyroch žiakov.
K bodu č. 4 – Žiadosti o prevod pozemkov
Odložené žiadosti z predchádzajúcich zasadnutí – v počte 5 (Mária Raabová – ponúka na odpredaj rodinný
dom s priľahlými pozemkami, Spoločenstvo domu č. 294, Štefan Rura, Ľuboš Compeľ - žiadajú
o odkúpenie pozemku, resp. časti pozemku priľahlého k bytovému domu č. s. 294, AGRO-Hniezdne s.r.o.
– zámena pozemkov )
Nové žiadosti – Ján Marchevka – žiada o odkúpenie obecného pozemku, Pavol Kuffa – žiada o odkúpenie
obecného pozemku.
Starosta – pripomenul obsah žiadostí z predchádzajúcich zasadnutí:
Žiadosť Márie Raabovej, Hniezdne č. 74 – OZ na predchádzajúcom zasadnutí odporučilo prizvať p.
Raabovú na zasadnutie OZ, aby bližšie špecifikovala svoju ponuku a cenu, za ktorú by nehnuteľnosti
odpredala obci.
p. Raabová – ponúka obci na predaj nehnuteľnosti: rodinný dom č. s. 74 na parc. 295 o výmere 516 m2
(podiel 1/1), pozemok parc. č. 243 o výmere 29 m2 (podiel 1/1), parc. 245 o výmere 22 m2 (podiel ½) za
cenu 50 000 Eur.
Petriľáková – koľko miestností má rodinný dom
p. Raabová – tri obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa a špajza
Kuzár – ako je to s podielom na pozemku parc. č. 245
p. Raabová – pri ROEP došlo v údaji vlastníka k zámene dvoch osôb toho istého mena a priezviska, túto
chybu sa snaží napraviť.
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V priebehu tohto bodu prišiel o 17,20 hod. poslanec Šimkovič.
Zástupca starostu vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k odkúpeniu ponúkaných nehnuteľností Obcou
Hniezdne – kto je za odkúpenie nehnuteľností v hodnote 50 000 Eur.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

0
0
7 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Vyrostek,
Šimkovič

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje kúpu pozemkov a domu č. s. 74 na základe ponuky Márie
Raabovej, Hniezdne č. 74.
Žiadosť Spoločenstva domu č. s. 294 – týka sa parcely č. 121/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 781
m2 vo vlastníctve Obce Hniezdne. O kúpu časti tohto pozemku majú tiež záujem: Michal Demčák,
Hniezdne č. 294, Štefan Rura, Hniezdne č. 292, Ľuboš Compeľ, Za Riekou 596/1, Spišská Stará Ves.
Spoločenstvo domu č. s. požaduje odkúpenie celého pozemku, Michal Demčák žiada o odkúpenie časti
pozemku o výmere 70 m2 na výstavbu dvoch garáží, Štefan Rura žiada o odkúpenie 80 m2 (pás v šírke
3,5m) pre prístup k nehnuteľnosti zo zadnej časti. Ľuboš Compeľ žiada o odkúpenie 83 m2 (pás v šírke 3,5
m popri nehnuteľnostiach p. Guregu a p. Ruru pre prístup ku svojej nehnuteľnosti parc. č. 121/11.
Poslanci dali slovo prítomným žiadateľom a vlastníkom bytov v bytovom dome č. s. 294:
p. Demčák – garáže už nechce stavať, pás 3,5 m je šírka diaľničného pruhu
p. Rura – pás 3,5 m je štandardná šírka komunikácie
p. Grigereková – p. Compeľ má prístup k pozemku okolo garáží vlastníkov bytov v bytovom dome č. s.
295
Petriľáková – chce vedieť o stretnutí žiadateľov
Compeľ - Obec Hniezdne v záujme riešenia žiadostí menovaných zvolala na deň 16.11.2017 spoločné
rokovanie vlastníkov bytov bytového domu č. s. 294 a vlastníkov nehnuteľností priľahlých k pozemku KNC 121/1 za účasti zástupcov obce. Na stretnutí vyjadrili účastníci svoje názory, no k spoločnej dohode
nedošlo, preto starosta obce požiadal prítomných, aby v termíne do 15.12.2017 predložili návrh dohody,
ktorý bude prerokovaný na zasadnutí OZ. Do dnešného dňa dohoda strán nebola obecnému úradu
doručená.
p. Demčák – tri garáže by boli naplánované tak, aby mal p. Rura prístup ku svojmu pozemku po spoločnej
ceste
Petriľáková – odporúča dať žiadateľom čas na dohodu
starosta – dohadovanie o tomto pozemku trvá už minimálne päť rokov
Šimkovič – odporúča hlasovať o každej žiadosti
Compľová – žiadatelia sa musia dohodnúť, zatiaľ odporúča žiadosti neschváliť
p. Grigereková – prvá žiadosť ešte z roku 1988 bola zamietnutá
Compeľ – vaša žiadosť o kúpu pozemku v minulosti aj bola schválená, spoločenstvo však neuhradilo
schválenú cenu za predaj pozemku, preto k prevodu pozemku nedošlo
Hlasovanie o neschválení - všetky žiadosti:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

6 – Compľová, Krajgerová, Pardus, Petriľáková, Vyrostek,
Šimkovič
0
1 – Kuzár

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje žiadosti Spoločenstva domu č. s. 294, Štefana Ruru,
Hniezdne č. 292, Michala Demčáka, Hniezdne č. 294, Ľuboša Compľa, Za Riekou 596/1, Spišská Stará Ves
o odkúpenie pozemku KN-C 121/1.
Ján Marchevka, Hniezdne č. 380 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 566/2 – orná pôda
o výmere 125 m2 . Po identifikácii parcely a po zistení, že časť tejto parcely sa nachádza pod železnicou,
s čím starosta a zamestnanec obce oboznámili žiadateľa, pán Marchevka stiahlo svoju žiadosť o odkúpenie
pozemku.
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Pavol Kuffa, Hniezdne č. 26 – žiadosť o odkúpenie pozemkov KN-E 2654/11 o výmere 137 m2 a KN-E
2660 o výmere 274 m2 pre prístup žiadateľa do svojej záhrady s fekálnym vozidlom i z dôvodu, že peší
prechod po hlavnej ceste bez chodníka je nebezpečný.
Compeľ – pozemok 2654/11 je umiestnený za garážami, pozemok 2660 končí pri hrádzi
Pardus – budú mať prístup ku svojim pozemkom p. Hurkala Ľubomír, Slavomír, Dufalová Jana ?
Poslanci – vlastníkom vedľajšieho pozemku 2659 je kto ?
Compeľ – vlastníkom tejto parcely je obec, títo občania majú ku svojím nehnuteľnostiam prístup po tomto
obecnom pozemku. Ostatní občania v tejto časti obce majú prístup už len po hrádzi, no je otázne, či
vlastník hrádze umožní využívanie hrádze ako prístupovú cestu.
Compľová – odporúča nepredávať
Hlasovanie o návrhu poslankyne Compľovej:
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

7 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Vyrostek,
Šimkovič
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje predaj pozemkov KN-E 2654/11 a KN-E 2660 Pavlovi
Kuffovi, Hniezdne č. 26.
AGRO-Hniezdne, s.r.o. – zámena pozemkov
Obec Hniezdne – KN-E 5888/1, 5888/2, 5888/3 všetko orná pôda o celkovej výmere 2291 m2 - pozemky
pod letiskom
AGRO-Hniezdne – KN-C 2423/1, 2423/2 – oba trvalo trávnatý porast o celkovej výmere 3158 m2 , na
parcele KN-C 2423/2 bude vybudovaná cesta pre cyklotrasu.
Hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku: pozemky obce 7 881,04 Eur, pozemky AGRO-Hniezdne
6 094,91 Eur.
starosta – niektoré pozemky pod cyklotrasou sú v správe Slovenského pozemkového fondu (vlastník
Slovenská republika) a aj tieto pozemky budú predmetom prevodu, podali sme žiadosť o prevod a čakáme
na podpis zmluvy
Petriľáková – cyklotrasy sú zbytočné, keď sa v ich okolí vylievajú výpalky, jazdí sa tam vozidlami,
nesúhlasí so zámenou
Vyrostek – odporúča zameniť za iné pozemky, nie za tie pod letiskom
Šimkovič – AGRO-Hniezdne nevylieva výpalky
starosta – s AGRO-Hniezdne budeme musieť rokovať aj o pozemkoch v ich vlastníctve, ktoré súvisia
s IBV Vyšná Roveň – pri prekládke vysokého napätia
Kuzár – ak to už nebudú pozemky AGRO-Hniezdne, nebudú tam vylievať výpalky, prípadné
znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy je potrebné ošetriť vo VZN a ak by predsa len došlo
k znehodnoteniu pozemkov, uplatnia sa sankcie; je za zámenu pozemkov
Compľová – mali by sa k tomu vyjadriť aj dnes neprítomní poslanci; odporúča odložiť na ďalšie zasadnutie
OZ po vyjadrení Slovenského pozemkového fondu
Petriľáková – sťahuje svoj návrh a prikláňa sa k návrhu poslankyne Compľovej
Hlasovanie o návrhu poslanca Kuzára:
Hlasovanie:
za:
3 – Kuzár, Pardus, Šimkovič
proti:
0
zdržal sa:
4 – Compľová, Krajgerová, Petriľáková, Vyrostek
Hlasovanie o návrhu poslankyne Compľovej:
Hlasovanie:
za:
5 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Petriľáková, Vyrostek
proti:
0
zdržal sa:
2 – Pardus, Šimkovič
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá rokovanie o zámene pozemkov s AGRO-Hniezdne s.r.o. po
vyjadrení sa Slovenského pozemkového fondu k prevodu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky.
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K bodu č. 5. – Informácia o činnosti obce
Starosta a zamestnanec obce Ján Compeľ oboznámili poslancov s činnosťou obce o posledného zasadnutia
OZ: oprava traktorovej vlečky, osekávanie omietok v prednej miestnosti domu č. 234, zrezanie 2 ks briez
na cintoríne, oprava strechy na kultúrnom dome, zimná údržba v obci
Čaká nás: realizácia cyklotrás Kaufland – Hniezdne (investor Mesto Stará Ľubovňa), Pastyrňa – Kamienka
(investor ĽRZ), máme schválenú žiadosť na realizáciu Materskej školy – stav pred kontrolou verejného
obstarávania, podali sme žiadosti na dokončenie kanalizácie, na výstavbu multifunkčného ihriska,
divadelné predstavenie 9.5.2018 v kultúrnom dome, oslavy 50. výročia okresu Stará Ľubovňa a spoluúčasť
na vydaní publikácie pri tejto príležitosti, pripraviť podklady pre vydanie územného rozhodnutia na IBV
Vyšná Roveň. V súvislosti s IBV Vyšná Roveň je potrebné schváliť uznesenie na rozšírenie urbanistickej
štúdie IBV Vyšná Roveň o východnú a severnú časť na výstavbu verejných inžinierskych sietí a na
preložku vysokého napätia a definovať ju ako verejnoprospešnú stavbu.
Hlasovanie za starostov návrh na rozšírenie urbanistickej štúdie IBV Vyšná Roveň:
Hlasovanie:
za:
7 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Vyrostek,
Šimkovič
proti:
0
zdržal sa:
0
Hlasovanie za starostov návrh, aby výstavba verejných inžinierskych sietí a preložka vysokého napätia boli
definované ako verejnoprospešná stavba:
Hlasovanie:
za:
7 – Compľová, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, Vyrostek,
Šimkovič
proti:
0
zdržal sa:
0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o činnosti obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o pripravovanej IBV Vyšná Roveň.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie urbanistickej štúdie IBV Vyšná Roveň o východnú a severnú
časť na výstavbu verejných inžinierskych sietí a na preložku vysokého napätia.
Obecné zastupiteľstvo určuje výstavbu verejných inžinierskych sietí a preložku vysokého napätia ako
verejnoprospešnú stavbu.
K bodu č. 6 – Diskusia
Poslanci dali slovo prítomnej verejnosti:
Emília Krajgerová, predsedníčka ZO JDS Hniezdne:
- obedy pre dôchodcov po ukončení prevádzky pána Dlugoša, nie každému vyhovuje strava podávaná
v školskej jedálni, požiadavka na výber aspoň z dvoch jedál, prípadne dovoz stravy z reštaurácie v Starej
Ľubovni
- prístup do klubu v kultúrnom dome je pre dôchodcov veľmi zlý, príliš veľa schodov, navrhuje zriadiť
klub v budove obecného úradu (bývalé kvetinárstvo), alebo v rozostavanej budove pri kultúrnom dome,
- upraviť cestu na cintorín od miestnej komunikácie po zákrutu, upozorniť majiteľov pozemkov pri ceste na
cintorín na údržbu vlastných pozemkov (vyhrabanie lístia, ošetrenie stromov)
- bývalá krčma uprostred centra obce – vyzvať vlastníka na riešenie vzhľadu budovy, prípadne navrhnúť jej
zbúranie
- vyrovnať chodníky v obci, prípadne zaradiť do plánu obce
p. Raabová – preto ponúka obci pozemky i dom na odkúpenie
p. Grigereková – v okolí kultúrneho domu, hlavne zo zadnej časti je špina a plno odpadkov, fasáda v tej
časti kultúrneho domu je zničená
p. Marchevka – chodníky od plynofikácie sú v zlom stave
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Petriľáková – znečistenie vody, nehlásenie v rozhlase, škola prerušila prevádzku
Kuzár – hovoril s riaditeľkou RÚVZ v Starej Ľubovni, nie sú povinní oznamovať rozhodnutie obci,
rozhodnutie oznámili prevádzkovateľovi verejného vodovodu, obec nemala na základe čoho vyhlásiť
v miestnom rozhlase havarijný stav, nebola o tom informovaná ani zo strany RÚVZ ani zo strany
prevádzkovateľa verejného vodovodu
Petriľáková – podala trestné oznámenie
Petriľáková – výstavba cyklotrasy – pre nejakú chybu je spolufinancovanie zvýšené?
starosta – neviem, nemám zatiaľ takú informáciu
Petriľáková – je vybratý dodávateľ multifunkčného ihriska, kto to je
starosta – áno, firma IVS
Petriľáková – bola jedinou firmou
Pardus – na dodávateľa bolo výberové konanie
starosta – potvrdil to
Petriľáková – opäť bol porušený zákon pri zvolávaní zasadnutia OZ, po troch mesiacoch
Kuzár – áno
Petriľáková – nedodržanie termínu na zverejňovanie zasadnutí OZ
Krompaščíková – z dôvodu veľkonočných sviatkov, dovoleniek a prerušenia dodávky el. energie
Petriľáková – zmluvy o nájme pozemkov nie sú zverejnené, pravdepodobne sú pred účinnosťou ustanovení
o zverejňovaní, bolo by dobré, keby si ich mohli občania pozrieť
Petriľáková – mláky na ceste okolo bytového domu č. s. 296
Petriľáková – ciachuje sa predávané drevo?
Petriľáková – prevádzka BGV, BGV Enviro a AGRO-Hniezdne
Petriľáková – zverejňovanie informácií na webe obce je neprehľadné, stále je potrebné preklikávať sa
Petriľáková – zverejnenie vyhlášky na pozemkové úpravy – kto je navrhovateľom, je zahrnutá v nich
obecná cesta?
starosta, Compeľ – AGRO-Hniezdne, stanovisko obce bolo, aby bola obecná cesta zachovaná tak, ako je
doteraz
p. Grigereková – nebudú žiadať o odkúpenie pásu 3,5 m, nech ten zostane vo vlastníctve obce
Kuzár – je potrebné predložiť obci písomnú dohodu zainteresovaných strán
p. Rura – o „verejnom“ ospravedlnení sa pani Kancianovej pani Rurovej – prečo o tom manželka nevedela
a nebola pozvaná tak, ako pani Kancianová bola vyzvaná
K bodu č. 9 – Zhrnutie prijatých uznesení
Zástupca starostu obce požiadal poslankyňu Krajgerovú, členku návrhovej komisie, aby predniesla správu
o prijatých uzneseniach. Poslankyňa Krajgerová prečítala uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na
tomto zasadnutí.
K bodu č. 10 – Záver
Zástupca starostu poďakoval všetkým prítomným za účasť a príspevky a zasadnutie OZ o 19,10 hod.
ukončil.
Zapísala : Anna Krompaščíková

Overovatelia : Václav Vyrostek

Marián Pardus

( podpísané )

( podpísané )
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 5. apríla 2018
v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 05. apríla 2018 prijalo tieto uznesenia:
K bodu č. 1
UZNESENIE č. 321
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 322
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Krajgerová, Kuzár, Compľová.
K bodu č. 2
UZNESENIE č. 323
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 3
UZNESENIE č. 324
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hniezdne Mestu Stará Ľubovňa pre Centrum voľného času na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Hniezdne na rok 2018 vo výške 86 Eur na jedného
žiaka, t. j. 344 Eur pre štyroch žiakov.
K bodu č. 4
UZNESENIE č. 325
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
kúpu pozemkov a domu č. s. 74 na základe ponuky Márie Raabovej, Hniezdne č. 74.
UZNESENIE č. 326
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
neschvaľuje
žiadosti Spoločenstva domu č. s. 294, Štefana Ruru, Hniezdne č. 292, Michala Demčáka, Hniezdne č. 294,
Ľuboša Compľa, Za Riekou 596/1, Spišská Stará Ves o odkúpenie pozemku KN-C 121/1.
UZNESENIE č. 327
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
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neschvaľuje
predaj pozemkov KN-E 2654/11 a KN-E 2660 Pavlovi Kuffovi, Hniezdne č. 26.
UZNESENIE č. 328
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
odkladá
rokovanie o zámene pozemkov s AGRO-Hniezdne s.r.o. po vyjadrení sa Slovenského pozemkového fondu
k prevodu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky.

K bodu č. 5
UZNESENIE č. 329
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie informáciu starostu o činnosti obce.

UZNESENIE č. 330
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
berie na vedomie informáciu starostu o pripravovanej IBV Vyšná Roveň.

UZNESENIE č. 331
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
schvaľuje rozšírenie urbanistickej štúdie IBV Vyšná Roveň o východnú a severnú časť na výstavbu
verejných inžinierskych sietí a na preložku vysokého napätia.

UZNESENIE č. 332
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom
určuje výstavbu verejných inžinierskych sietí a preložku vysokého napätia ako verejnoprospešnú stavbu.

Ing. Viktor Selep,
starosta obce, v. r.
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