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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hniezdne,  

konaného dňa 20.09.2018 

 

 

Prítomní:   6  poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní:  Jaroslav Hrebík, Mária Krajgerová, Marián Pardus 

 

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

Ján Compeľ, Anna Krompaščíková, Gabriela Rurová - zamestnanci obce 

 

Verejnosť:  Ján Petriľák 

 

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

zapisovateľa zápisnice  

2. Kontrola uznesení OZ  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2018 o vyhradení miest 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane 

4. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Hniezdnom  

6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti  

7. Informácia o hospodárení obce k 30.06.2018 

8. Rôzne – žiadosti občanov 

9. Diskusia  

10. Zhrnutie prijatých uznesení 

11. Záver 

 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice  

 

Zasadnutie OZ o 17,13 hod. otvoril , poslancov a ostatných privítal starosta obce, ktorý viedol 

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

by mal trochu meškať, poslanci Hrebík, Krajgerová a Pardus sa z účasti na zasadnutí OZ ospravedlnili. 

Starosta predniesol návrh programu. K návrhu programu neboli iné pripomienky, a tak dal starosta o 

ňom hlasovať:  

 

Hlasovanie:  za:   5 – Compľová, Kuzár, Petriľáková, Šimkovič, 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  a    

zapisovateľa zápisnice  

2. Kontrola uznesení OZ  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2018 o vyhradení miest 

a ustanovení    podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane 
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4. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Hniezdnom  

6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti  

7. Informácia o hospodárení obce k 30.06.2018 

8. Rôzne – žiadosti občanov 

9. Diskusia  

10. Zhrnutie prijatých uznesení 

11. Záver 

 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov p. Kuzára, p. Tomka, p. Petriľákovú za 

overovateľov zápisnice určil p. Šimkoviča a p. Compľovú, za zapisovateľa určil Gabrielu Rurovú.  

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

 

Hlasovanie:  za:   5 – Compľová, Kuzár, Petriľáková, Šimkovič, Tomko 

 proti:    0  

 zdržal sa:  0  

 

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

Petriľáková. 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Starosta informoval 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. 

 

17,20 hod. príchod  p. Vyrosteka 

 

K bodu č. 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2018 o vyhradení 

miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane 

 

Pán starosta pripomenul poslancom, že materiály im boli zaslané a vyzval p. Krompaščíkovú, ktorá  

prečítala Návrh VZN obce Hniezdne č.1/2018 a zdôvodnila potrebu jeho prijatia. Návrh VZN je 

prílohou tejto zápisnice. 

Keďže nikto z poslancov nemal pripomienky, dával hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za:   5 – Compľová, Kuzár, Šimkovič, Tomko, Vyrostek 

 proti:    0  

 zdržal sa:  1 -  Petriľáková  

 

VZN je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, čo je 6 poslancov. Toto VZN nebolo OZ schválené. 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hniezdnom  neschvaľuje  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Hniezdne č. 1/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva 

v Hniezdnom  
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K tomu to bodu pán starosta vyzval p. Krompaščíkovú, ktorá prečítala Návrh Dodatku č. 1 

k Rokovaciemu poriadku OZ a aj konkrétne zmeny, zdôvodnila potrebu prijatia tejto zmeny v súlade 

s novelou zákona o obecnom zriadení. Prílohou k tejto zápisnici je Návrh Dodatku č. 1 

k Rokovaciemu poriadku OZ. 
 
Hlasovanie:  za:   5 – Compľová, Kuzár, Šimkovič, Tomko, Vyrostek 

 proti:    0  

 zdržal sa:  1 -  Petriľáková  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom.  

 

K bodu č. 5 - Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Hniezdnom  

 

p. Krompaščíková oboznámila poslancov s Návrhom Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov 

a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom a zdôvodnila potrebu jeho prijatia. 

Prílohou tejto zápisnice je Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií 

Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom . 

p. Petriľáková – či sú tieto Zásady zverejnené ? 

p. Krompaščíková – je to interný dokument, ktorý nemusí byť zverejnený. Na začiatku volebného 

obdobia všetci poslanci obdŕžali základnú dokumentáciu obce 

p. Petriľáková – že si nepamätá, že to dostala 

 

 

Hlasovanie:  za:   5 – Compľová, Kuzár, Šimkovič, Tomko, Vyrostek 

 proti:    0  

 zdržal sa:  1 -  Petriľáková  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania 

poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom.  

 

K bodu č. 6 – Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

 

p. Rybovičová, ako hlavný kontrolór obce prečítala Správu o kontrole plnenia príjmov, výdavkov 

a finančných operácií finančného rozpočtu obce Hniezdne k 30.6.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia príjmov, 

výdavkov a finančných operácií finančného rozpočtu obce Hniezdne k 30.6.2018. 

 

K bodu č. 7  -  Informácia o hospodárení obce k 30.06.2018 

p. Krompaščíková informovala OZ o hospodárení obce k 30.6.2018, ku ktorému neboli žiadne 

pripomienky zo strany poslancov. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informáciu o hospodárení obce k 30.6.2018 

 

K bodu č. 8 – Rôzne – žiadosti občanov 
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Žiadosť B. Romaňáka, Hniezdne č.124, ktorý žiada o zámenu časti pozemku KN-C 2128 za jeho 

pozemok KN-C 2131. Jedna sa len o posun k parcele KN-C 2132. 

Starosta dal kolovať priloženú mapku parciel, ako by mala vyzerať predpokladaná zámená. 

 

p. Compľová – aký je zámer zámeny? 

p. Tomko – ide asi o oboru... 

p. Kuzár – ak by išlo o oboru, tak tam nie je dôvod zámeny 

p. Compľová – doplniť žiadosť a špecifikovať zámenu 

p. Tomko – bolo by dobre to schváliť, lebo len sa tým naťahuje čas... 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá prerokovanie žiadosti B. Romaňáka o zámene časti  

pozemku KN-C 2128 za jeho pozemok KN-C2131 a k žiadosti požaduje uviesť dôvod (zámer) 

zámeny. 

 

Žiadosť spoločnosti eccom s .r.o. so sídlom Hniezdne č. 2, v zastúpení  Ing. Emilom Compľom, 

ktorá žiada o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru v obci Hniezdne na parcelách č. 

KN-C 525 a KN-C 526, kde predmetom investičného zámeru spoločnosti je prestavba rodinného 

domu č. s. 182, kde vlastníkom je E. a J. Pardus (LV 1909) a jeho budúce využitie ako zriadenie 

predškolského typu, zamerané na výučbu detí vo veku od 2 do 6 rokov (ďalej len Materská škola). 

Spoločnosť plánuje prevádzku dvoch tried po max. 15 detí (teda max. 30 detí). 

 

p. Petriľáková – OZ sa má vyjadriť a dať súhlas k zaradeniu do siete? 

p. Rybovičová – také niečo je aj v Novej Ľubovni, súkromné jasle 

p. Petriľáková – ale je to drahé, predpoklad, že dáme súhlas budú chcieť dotácie od obce podobné ako 

centrum voľného času v SL 

p. Kuzár – transfer?, môže sa stať, že budú chcieť peniaze od obce, nech doplnia štúdiu, projekt 

a bližší podnikateľský zámer a finančné požiadavky od obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča vyzvať firmu eccom s .r. o v zastúpení Ing. E. 

Compľom, na doplnenie žiadosť o investičný zámer a o to, čo bude firma požadovať vo finančnej 

oblasti od obce, t. j. vypracovaný podnikateľský zámer. 

 

Žiadosť Jany Gonsorčík, Hniezdne č.296, ktorá žiadala riešenie otázok spojených s nájmom. 

 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou, ktorá prišla na OcÚ v Hniezdnom  dňa 21.6.2018 o 14,45 

hod. a odpoveď v takom krátkom čase nebolo možné pripraviť na prerokovanie, nakoľko prišla 

neskoro, v deň konania OZ 

p. Krompaščíková bola vyzvaná p. starostom, aby prečítala odpoveď, ktorá bola p. J. Gonsorčík 

zaslaná. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie odpoveď na sťažnosť p. J. Gonsorčík 

z bytového domu č. 296. 

 

 

p. starosta informoval poslancov o  platnosti nového zákona č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových 

domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z., kde vykonávať správu bytových domov 

a spravovať bytový fond bytového domu môže len osoba (fyzická alebo právnická) s odbornou 

spôsobilosťou pre túto činnosť. 

p. Šimkovič – neexistuje u nás človek, ktorý by mal odbornú spôsobilosť, ako platiť firme? 

p. starosta – nevieme o takej osobe, sú v okrese Slobyterm a Bytové družstvo v Starej Ľubovni, 

možno, že aj nejaká firma v Podolínci, prípadne niekde inde, treba to zistiť 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča zistiť možnosti ponúk na vykonávanie správy 

bytového domu č. 296. 
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ĽRZ v Starej Ľubovni nás ešte niekedy začiatkom roka oslovilo z tým, že sa má pripravovať kniha 

k 50. výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa . Na to bolo potrebné zo strany obce poskytnúť 

materiály, ako fotografie a príslušný text o histórií podľa ich osnovy. Keďže je v platnosti zákon 

18/2018 je potrebné udeliť súhlas na publikovanie údajov, historických faktov a obrazových 

záznamov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom udeľuje súhlas s publikovaním historických faktov, údajov, 

obrazových záznamov o Obci Hniezdne v publikácii k 50. Výročiu znovu vytvorenia okresu Stará 

Ľubovňa – STARÁ ĽUBOVŇA – REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA 

A ŠARIŠA. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa obce Hniezdne. 

 

 

S projektom Interreg V-A Poľsko – Slovensko, p. starosta oboznámil poslancov, v rámci projektu 

má obec schválený úsek, spomenul spolufinancovanie projektu a aj predpokladané rozpočtové náklady  

p. Tomko  - my ako poľovníci platíme za revír a keď prechádzame po cyklotrase, pretože ňou musíme 

prejsť, tak na nás pozerajú, že čo tam robíme, potrebujeme nejaké potvrdenie od obce, že môže prejsť 

po ceste? 

p. starosta – rieši sa to, pripravuje sa prevádzkový poriadok, kde budú prípustné aj výnimky pre 

poľnohospodárov a iných vlastníkov pozemkov 

p. Petriľáková – je tam uverejnené niečo so zmluvou? 

p. Vyrostek – môžu navýšiť sumu? 

p. starosta – pre obec je to 5% spolufinancovanie, zmluva ešte nie je podpísaná, zatiaľ máme len 

oznámenie o schválení žiadosti 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Vyhlásenie o spolufinancovaní Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, Názov projektu Historicko-kultúrno-

prírodná cesta okolo Tatier – 3. Etapa podľa predloženej dokumentácie. 

 

 

K bodu č. 9- Diskusia 

 

p. Vyrostek – budú sa robiť chodníky od č. domu 352? 

p. starosta – teraz sa robia hluché miesta verejného osvetlenia, a to tam kde ešte elektrické vedenia boli 

upevnené na domy, t. j. na „Kempe“, to sa rušilo a dávajú sa nové stĺpy verejného osvetlenia, pri s. č. 

184 až s. č. 372 

p. Petriľáková – pri dome p, Lopatovského a p. Kubašovskej sa kopalo a nie je to označené? 

p. starosta – bolo to označené červenou páskou, ale je možné, že keď sa ryha zasypala, tak sa tá páska 

odstránila 

p. Petriľáková – hovorí sa, že kvôli mne sa nemôže parkovať pred školou, veď sa porušuje zákon! 

p. starosta – budeme sa tým zaoberať spolu s vedením školy 

p. Petriľáková – zverejnená faktúra za opravu Toyoty je vysoká, vie, že sa auto opotrebúva, ale, či 

nejde o nešetrné zaobchádzanie 

- je zverejnená faktúra za asfaltovanie, kde sa asfaltovali plochy? 

p. starosta – od železnice ku obci a pri Pardusovi M., s. č.470 

p. Petriľáková – vyjadrenie ŽP v SL, rozhodnutie, ktoré dostala firma BGV na základe podnetu 

občanov na hluk a zápach z firmy BGV 

 

 

K bodu č. 10 – Zhrnutie prijatých uznesení 
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Starosta obce požiadal poslanca p. Kuzára, člena návrhovej komisie, aby predniesol správu o prijatých 

uzneseniach. Poslanec Kuzár prečítal znenie uznesení, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na tomto 

zasadnutí. 

K bodu č.11 - Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 18,44  hod. ukončil zasadnutie OZ .  

 

Zapísala : Gabriela Rurová  

 

 

Overovatelia :   
 

          ( podpísané ) 

 

Pavol Šimkovič        ............................................ 

 

           

          ( podpísané ) 

  

Gabriela Compľová        ............................................ 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 20. septembra 2018 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 20. septembra 2018 prijalo uznesenia: 

 

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 348 

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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2018 o vyhradení miest 

a ustanovení    podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane 

4. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Hniezdnom  

6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti  

7. Informácia o hospodárení obce k 30.06.2018 

8. Rôzne – žiadosti občanov 

9. Diskusia  

10. Zhrnutie prijatých uznesení 

11. Záver 

 

 

UZNESENIE č. 349 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Kuzár, Tomko, Petriľáková. 

 

 

 

K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 350 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

K bodu č. 3 

UZNESENIE č. 351 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

neschvaľuje 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hniezdne č. 1/2018 o vyhradení miest a ustanovení    

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane. 
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K bodu č.4 

UZNESENIE č. 352 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom. 

 

 

K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 353 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

v Hniezdnom.  

 

 

K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 354 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií finančného rozpočtu obce 

Hniezdne k 30.6.2018 

 

 

K bodu č. 7 

UZNESENIE č.355 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

informáciu o hospodárení obce k 30.6.2018. 

 

 

K bodu č. 8 

 

     UZNESENIE č. 356 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odkladá 

prerokovanie žiadosti B. Romaňáka o zámene časti  pozemku KN-C 2128  za jeho pozemok KN-

C2131 a k žiadosti požaduje uviesť dôvod (zámer) zámeny. 

 

 

 

 

     UZNESENIE č. 357 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odporúča 

vyzvať firmu eccom  s. r. o. v zastúpení Ing. E. Compľom, na doplnenie žiadosti o investičný zámer 

a o to, čo bude firma požadovať vo finančnej oblasti od obce, t. j. vypracovaný podnikateľský zámer. 
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     UZNESENIE č. 358 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

odpoveď na sťažnosť p. Gonsorčík z bytového domu č. 296. 

 

 

     UZNESENIE č. 359 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

odporúča 

zistiť možnosti ponúk na vykonávanie správy bytového domu č. 296. 

 

 

     UZNESENIE č. 360 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

udeľuje 

súhlas s publikovaním historických faktov, údajov, obrazových záznamov o Obci Hniezdne 

v publikácii k 50. Výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa – STARÁ ĽUBOVŇA – 

REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa obce Hniezdne. 

 

 

     UZNESENIE č. 361 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

Vyhlásenie o spolufinancovaní Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

2014-2020, Názov projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. Etapa podľa 

predloženej dokumentácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Viktor Selep, 

            starosta obce 


