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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hniezdne,  

konaného dňa 21.06.2018  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          9 poslancov – Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko 

                           Hrebík, Vyrostek, Petriľáková – príchod 17,09, Šimkovič 17,19 – príchod  

Neprítomní:       

Ďalší prítomní: Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce , Tibor Beck,  

                           Anna Krompaščíková – zamestnanci obce, Ing. Adriena Ondrejčeková a 

                           PaedDr. Magdaléna Novická – Základná škola s materskou školou Hniezdne 

Verejnosť:        Jana Gonsorčík 

 

PROGRAM : 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2017 

a) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) stanovisko hlavného kontrolóra 

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2018 

5. Správy hlavného kontrolóra 

6. Rôzne – žiadosti občanov 

7. Diskusia 

8. Zhrnutie prijatých uznesení 

9. Záver 

 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

 

Zasadnutie OZ o 17,04 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 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko       

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. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2017 

a) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) stanovisko hlavného kontrolóra 

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2018 

5. Správy hlavného kontrolóra 

6. Rôzne – žiadosti občanov 

7. Diskusia 

8. Zhrnutie prijatých uznesení 

9. Záver 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Krajgerovú, p. Compľovú, p. Pardusa za 

overovateľov zápisnice určil p. Tomka a  p. Kuzára, za zapisovateľa určil Jána Compľa 
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K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 

 

Hlasovanie: za:  5 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko               

proti :  0       

zdržal sa: 0   

 

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

Pardus.      

 

K bodu 2 - Kontrola uznesení OZ 

 

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

 

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

predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3 -  Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2017 

 

Starosta dal slovo p. Krompaščíkovej a tá oboznámila poslancov s tým, že návrh záverečného účtu 

obce Hniezdne za rok 2017 bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke 

obce.  

17,09 príchod poslancov Hrebík, Vyrostek, Petriľáková 

17,19 príchod poslanca Šimkoviča 

p. Krompaščíková detailne oboznámila poslancov s uvedeným návrhom záverečného účtu Obce 

Hniezdne za rok 2017. Návrh záverečného účtu je prílohou tejto zápisnice. 

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

účtu za rok 2017. 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.  

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

a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

p. Petriľáková -  na strane 17  ste uviedli iné čísla, ako sú v predloženom materiáli  

p. Krompaščíková – rozdiel v sumách spočíva v opomenutých finančných prostriedkoch na originálne 

kompetencie školy -  neboli pripočítané kapitálové výdavky vo výške 2 025,-€ rozpočet a 2 024,64 € 

čerpanie výdavkov; na prenesených kompetenciách školy – neboli pripočítané prostriedky z roku 2016 

– 105,-€ rozpočet, 104,50 € čerpanie výdavkov.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  

-  návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2017, 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2017 

- stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu Záverečného účtu Obce 

   Hniezdne za rok 2017 

 

Starosta dal starosta hlasovať o schválení Záverečného účtu Obce Hniezdne a celoročného 

hospodárenia za rok 2017 bez výhrad.  

 

Hlasovanie:   za:    8 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík   

   proti:     0  

   zdržal sa: 1 - Petriľáková  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné 

hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 

 

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

prostriedkov ŠR) v sume 103 993,05 Eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
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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:    8 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík   

   proti:     0  

   zdržal sa: 1 - Petriľáková  

  

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po 

vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v sume 103 993,05 €, 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 4 -  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

 

Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obci Hniezdne, Ing. Rybovičovej. 

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

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

 

Hlasovanie:  za:    9 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík, Petriľáková   

   proti:     0  

   zdržal sa: 0   

  

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2018. 

 

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

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti : 

 

Hlasovanie:  za:    9 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík, Petriľáková   

   proti:     0  

   zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v II. 

polroku 2018 v zmysle Plánu kontrolnej činnosti. 

 

 K bodu 5 - Správy hlavného kontrolóra 

 

Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Rybovičovej, ktorá predniesla: 

- správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2017, 

- správu o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí za rok 2017 na  

  Obecnom úrade v Hniezdnom, 

- správu o finančnej kontrole cestovných náhrad na Obecnom úrade v Hniezdnom za rok 2017, 

- informáciu na základe osobného podnetu poslankyne OZ v Hniezdnom p. Jany Petriľákovej. 

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

p. Petriľáková -  požiadala som kontrolóra obce o prešetrenie nesúladu uznesenia OZ v Hniezdnom 

a zmluvy o pristúpení k záväzku Obcou Hniezdne, kde uznesenie bolo vo výške 113 966,78 € 

a v zmluve o úvere je suma 117 438,16 €. V tom vidím nesúlad a aj to, že starosta nemal podpísať 

takúto zmluvu bez prerokovania v Obecnom zastupiteľstve. 

p. Rybovičová – ako som poukázala v tejto informácií Obecné zastupiteľstvo prerokovala tento 

projekt s tým, že bude úhrada v predpokladanej alikvotnej čiastke 113 966,78 € formou 

preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 

Stará Ľubovňa (ĽRZMaO) a konečná výška bude identifikovaná po ukončení verejného obstarávania 

aktivít Projektu, a súhlasí s akceptáciou požiadaviek banky na spoluručenie za alikvotnú časť 

preklenovacieho úveru pre ĽRZMaO Stará Ľubovňa. 
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p. Petriľáková – to znamená, že to nemusí byť krátkodobý úver ale strednodobý úver, kde sa môže 

stať, že obec bude musieť platiť dlhy za ĽRZMaO Stará Ľubovňa. 

p. Rybovičová – ale to si musí riešiť ĽRMaO Stará Ľubovňa. 

p. Petriľáková – starosta uzavrel zmluvu nad rámec svojich kompetencií, nakoľko schválená suma 

bola 113 966,78 € a nie 117 438,16 €.  

p. Petriľáková -  môj osobný názor je, že nemôže byť uzavretá zmluva. Spochybňujem postup, ktorý 

bol použitý. 

p. Kuzár – obecné zastupiteľstvo schválilo alikvotnú predpokladanú časť v limite do 120 000,-€  

p. Hrebík – určite sme na OZ preberali limit a z toho percentá, za ktoré bude ručiť obec. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie :  

- správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2017, 

- správu o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí za rok 2017 na  

  Obecnom úrade v Hniezdnom, 

- správu o finančnej kontrole cestovných náhrad na Obecnom úrade v Hniezdnom za rok 2017, 

- informáciu na základe osobného podnetu poslankyne OZ v Hniezdnom p. Jany Petriľákovej. 

 

K bodu  6 - Rôzne – žiadosti občanov 
 

Starosta  na začiatok tohto bodu oboznámil poslancov OZ, že nakoľko sa blížia komunálne voľby je 

potrebné určiť počet poslancov, rozsah výkonu funkcie starostu a určiť volebné obvody na ďalšie 

volebné obdobie. 

Starosta dal hlasovať o návrhu, aby v ďalšom volebnom období bolo volených 9 poslancov. 

Hlasovanie:  za:    9 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík, Petriľáková   

   proti:     0  

   zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 9 poslancov Obce Hniezdne v novom volebnom období r. 2018 

– 2022   

 

Starosta dal hlasovať o návrhu, aby v ďalšom volebnom období bol úväzok starostu 1,0. 

Hlasovanie:  za:    9 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík, Petriľáková   

   proti:     0  

   zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák.č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu Obce Hniezdne v novom 

volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t.j. v plnom rozsahu   

 

Starosta dal hlasovať o návrhu, aby v ďalšom volebnom období bol 1 volebný obvod. 

Hlasovanie:  za:    9 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík, Petriľáková   

   proti:     0  

   zdržal sa: 0   

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom určuje v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 

a to 1 volebný obvod. 

 

Starosta informoval poslancov OZ , že má 2 žiadosti občanov a to p. Raabovej a p. Hovanovej. 

Pred ďalšou žiadosťou požiadala p. Compľová, aby bolo udelené slovo p. Jane Gonsorčík. 

p. Jana Gonsorčik žiadala, aby bola prejednaná jej žiadosť, ktorú doručila dnes. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že uvedenú žiadosť dostal dnes o 14,45 hod a nie je 

pripravená na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve. 
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p. Compľová –  čo je predmetom tejto žiadosti 

Starosta – sú to otázky ohľadne nájomného bytu (stočné, vyúčtovanie a pod.), ale vzhľadom, že 

uvedené materiály treba pripraviť bude uvedená žiadosť prerokovaná až na ďalšom zasadnutí OZ. 

p. Gonsorčík – chcem, aby sa to prerokovalo dnes 

Po týchto slovách opustila zasadaciu miestnosť. 

Starosta prečítal žiadosť p. Márie Raabovej, bytom Hniezdne 74, ktorá žiada o výmenu pozemkov a to 

časť KN-C 717/2 ( obecný pozemok pred RD č. 74) za pozemok KN-E 2817/7 o výmere 62 m2, ktorý 

je vo vlastníctve p. Raabovej a nachádza sa na obecnej ceste v lokalite „ Nová štvrť“. 

Diskusia poslancov 

 

Starosta dal hlasovať o zámene pozemok pre p. Máriu Raabovú. 

Hlasovanie:  za:    0   

   proti:     0  

   zdržal sa: 9 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík, Petriľáková   

   

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom neschvaľuje zámenu pozemkov p. Márie Raabovej. 

 

Starosta prečítal žiadosť p. MUDr. Márie Hovanovej, bytom Zimná 21, 064 01 Stará Ľubovňa, ktorá 

žiada o preloženie kompostoviska, ktoré je v susedstve s jej pozemkom na adrese Hniezdne č. 176. 

p. Pardus – ak je to možne, tak ho zrušme. 

Starosta – uvedené záchytné zberne miesto je vytvorené už od roku 2008, pri výstavbe cyklotrasy 

zasahovalo pôvodne miesto do trasy, preto sme boli nútení premiestniť toto zberné miesto. 

p. Petriľáková – nie je možné premiestniť toto kompostovisko ? 

p. Compeľ – uvedené zberné miesto sme umiestnili tak, aby občania v tejto lokalite mali možnosť 

odvážať biologický odpad bližšie, nakoľko obecné kompostovisko sa nachádza v lokalite „Hom“ . 

Diskusia poslancov 

Poslanci odporúčajú, aby sa uvedené záchytne zberné miesto častejšie vyvážalo a monitorovalo. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie žiadosť MUDr. Márie Hovanovej o preloženie 

kompostoviska. 

Starosta dal hlasovať o návrhu poslancov OZ, aby sa uvedené záchytne zberné miesto častejšie 

vyvážalo a monitorovalo.  

Hlasovanie:  za:    8 -  Kuzár, Krajgerová, Compľová, Pardus, Tomko, Vyrostek,  

                                                             Šimkovič, Hrebík   

   proti:     0  

   zdržal sa: 1 - Petriľáková  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča častejšie vyvážanie, vyprázdňovanie zberného miesta a 

pravidelné monitorovanie daného priestoru. 

 

 K bodu  7. Diskusia 
 

p. Hrebík – je potrebné sa zaoberať ČOV, nakoľko už ide kapacitne naplno. 

Starosta – pripravíme štúdiu na rozšírenie ČOV. 

p. Compľová –   je možné aby sa vymaľovali priestory kinosály ? 

Starosta – priestory kinosály by sme vymaľovali, musí sa však odstrániť príčina zatekania dažďovej 

vody, je potrebná rekonštrukcia strechy. Obec má pripravené projekty, aj stavebné povolenie, ale 

chýbajú finančné zdroje na takúto opravu, nakoľko nám niekoľkokrát nebola schválená žiadosť 

o dotáciu. 

p. Petriľáková – majú poľnohospodárske stroje povolenie prejazdu cez cyklotrasu ? 

Starosta – stavba ešte nie je dokončená, stavba je v niektorých úsekoch projektovaná na väčšiu záťaž, 

nakoľko sú miesta, kde poľnohospodári musia prechádzať cez cyklotrasu, aby sa dostali na polia, ktoré 

obrábajú. 

p. Hrebík – ako je to s úsekom medzi železničným priecestím a Kovaneckým mostom ? 

Starosta – máme podanú žiadosť, ktorá je v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky 

s Poľskou republikou a je vo schvaľovacom procese. 

p. Hrebík – ako je to s novou IBV ? 

Starosta – pripravujeme stanoviska, ktoré sú potrebné k vydaniu územného povolenia.  
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p. Hrebík – nezvažuje obec, aby sa kúpil malý nakladač, ktorý by mohol byť využitý na odpratávanie 

záchytných zberných miest, v zime odpratávanie snehu, poprípade na opravy verejného osvetlenia ? 

p. Pardus – možno by bol lepší traktor bager. 

p. Šimkovič – nakladač je veľmi drahý 

Starosta – skúsime pripraviť materiál na rôzne varianty strojov, t.j. čelný nakladač, nakladač, traktor 

bager. 

p. Petriľáková – je povolený ohňostroj v rámci Open fest ? 

Starosta – ohňostroj je povolený a aj zhromažďovanie ľudí. 

p. Petriľáková – na obecnej internetovej stránke je zverejnené prehlásenie z akého dôvodu ? 

p. Krompaščíková – vzhľadom nato, že sa na nás obracali občania so žiadosťou či facebooková 

stránka „ Hniezdne nahlas“ je oficiálna stránka obce. Týmto prehlásením sme informovali občanov, že 

táto stránka nie je oficiálnou stránkou obce. 

p. Petriľáková – prečo sa potom nedalo zverejniť aj to, že bola nepitná voda vo vodovode ? 

Starosta – my nie sme prevádzkovateľom vodovodu, ani jeho vlastníkom, a ak nemáme oficiálnu 

informáciu o zhoršenej kvalite vody tak čo máme zverejniť ? 

p. Výrostek – ako je to s územným plánom ? 

Starosta – spracovateľ vyhodnocuje všetky podané námietky, rozhodnutia dotknutých orgánov, 

spracováva projekt pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Po spracovaní bude opätovne 

prerokovaný. 

p. Hrebík – v akom stave je realizácia kanalizácie za rodinnými domami č. 11 až 23 ? 

Starosta – projekt je spracovaný, pripravujeme stanoviska k vodoprávnemu konaniu t.j. na stavebné 

povolenie, ktoré vydá špecializovaný stavebný úrad. 

p. Petriľáková – aké práce sa urobili od posledného zasadnutia OZ ? 

Starosta – upravili sme park, dokončili sme chodník pri p. Šeferovi, zrealizovali kosenie obce, 

cintorína. Ďalej budeme pokračovať na druhej strane, t.j. chodník Pardus – Lešňák. 

p. Compľová – verejné osvetlenie na kempe ? 

Starosta – pri úprave elektrického vedenie majitelia rodinných domov nesúhlasili s osadeným stĺpov 

na ich pozemku, preto v tejto lokalite VSD a.s. urobilo napojenie káblom v zemi. Vzhľadom k tomu, 

musí obec z vlastných prostriedkov vybudovať nové verejné osvetlenie v tejto časti obce.  

p. Krajgerová – boli vyzvaní majitelia domov 103, 105 na chátrajúci stav ich nehnuteľnosti, ktoré 

ohrozujú občanov obce ? 

Starosta – obecný úrad vyzval majiteľa týchto nehnuteľnosti, aby v lehote do 30.06.2018 urobil také 

opatrenia, ktoré by eliminovali riziko nebezpečenstva úrazu a ohrozenia života. 

p. Šimkovič – nedalo by sa niečo urobiť so starou krčmou ? 

Starosta – skúsime rokovať s majiteľom nehnuteľnosti. 

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 19,30 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ján Compeľ 

 

 

Overovatelia:   

        ( podpísané ) 

Vladimír Tomko                                            ........................................ 

        ( podpísané ) 

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

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 21. júna 2018 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 21. júna 2018 prijalo tieto uznesenia:  

 

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 333 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Návrh Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2017 

a) stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo 

b) stanovisko hlavného kontrolóra 

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2018 

5. Správy hlavného kontrolóra 

6. Rôzne – žiadosti občanov 

7. Diskusia 

8. Zhrnutie prijatých uznesení 

9. Záver 

 

 

UZNESENIE č. 334 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Krajgerová, Compľová, Pardus.      

 

 

K bodu č.2 

UZNESENIE č. 335 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

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

 

 

K bodu č.3 

UZNESENIE č. 336 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie :  

- návrh záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2017, 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2017 

- stanovisko Komisie pre financie,  výstavbu a lesné hospodárstvo k návrhu záverečného účtu obce 

   Hniezdne za rok 2017 

 

UZNESENIE č. 337 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 
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UZNESENIE č. 338 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v sume 

103 993,05 €, 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. 339 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

 

UZNESENIE č. 340 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

poveruje 

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

činnosti. 

 

 

K bodu č.5  

UZNESENIE č. 341 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

- správu hlavného kontrolóra obce Hniezdne o kontrolnej činnosti za rok 2017, 

- správu o finančnej kontrole poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí za rok 2017 na  

  Obecnom úrade v Hniezdnom, 

- správu o finančnej kontrole cestovných náhrad na Obecnom úrade v Hniezdnom za rok 2017, 

- informáciu na základe osobného podnetu poslankyne OZ v Hniezdnom p. Jany Petriľákovej. 

 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 342 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hniezdnom 

určuje  

v súlade s § 11 ods. 3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9 

poslancov Obce Hniezdne v novom volebnom období r. 2018 – 2022.   

 

UZNESENIE č. 343 

 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Hniezdne 

určuje  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

výkon funkcie starostu Obce Hniezdne v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1,0, t.j. 

v plnom rozsahu   

   

UZNESENIE č. 344 

 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Hniezdne 

určuje  

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volebné obvody pre voľby poslancov do 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 a to 1 volebný obvod. 
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UZNESENIE č. 345 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

zámenu pozemkov p. Márie Raabovej. 

 

UZNESENIE č. 346 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

žiadosť MUDr. Márie Hovanovej o preloženie kompostoviska. 

 

UZNESENIE č. 347 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odporúča  

častejšie vyvážanie, vyprázdňovanie zberného miesta a jeho pravidelné monitorovanie daného 

priestoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Viktor Selep,  

    starosta obce 

 

 


