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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Hniezdne,  

konaného dňa 23.06.2022  

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ing. Viktor Selep, starosta obce 

Poslanci : Monika Čajková, Mgr. Jozef Kuzár, Václav Vyrostek, Jaroslav Hrebík,  

      Ing. Tatiana Kiszelyová, 17,20 –  Anna Jurcová   

Z účasti na zasadnutí OZ sa ospravedlnili poslanci :  Mgr. Mária Krajgerová, Gabriela Compľová  

Neprítomní poslanec: Peter Pardus 

Hlavný kontrolór obce : Ing. Júlia Rybovičová       

Hostia a verejnosť:  Marián Čajko 

 

Program: 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenie občanov 

4. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2021 

a) Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

c) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k záverečnému účtu 

5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2022 

6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolne činnosti 

7. Návrh VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku 

8. Návrh VZN č. 2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 

9. Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich 

služby na území obce Hniezdne 

10. Návrh VZN č. 4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

11. Žiadosti občanov a fyzických osôb -SHR : 

- Jana a Štefan Dufaloví, kúpa časti pozemku KN-C 715/3 
- Miroslav Pardus, prenájom časti pozemku KN-C 104/1 o výmere 80 m2 
-  Mgr. Štefan Štefánik, kúpa pozemku KN-C 3090 o výmere 2121 m2 

- Oto Husár, vymedzenie parkovacieho miesta pred rod. domom č.45 

- Daniel Čajko, SHR – prenájom obecných pozemkov 

- Ladislav Čajko, SHR – prerozdelenie prenajatej pôdy 

- Ladislav Čajko SHR – prenájom par. KN-C 2091 a 2092 v celkovej výmere 5551 m2 

12. Informácie starostu 

13. Diskusia 

14. Zhrnutie prijatých uznesení 

15. Záver 

 

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

overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

 

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal prítomných poslancov, zamestnancov a hostí.  Konštatoval, 

že prítomných je päť (5) z deviatich (9) poslancov a zastupiteľstvo je schopné uznášať sa. 

Predniesol návrh programu a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za: 5 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
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Starosta navrhol doplnenie programu o ďalší bod v zmysle vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy 

obcí a do orgánov samosprávnych krajov a to : 

- určenie  volebného obvodu pre voľbu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja 

- určenie volebného obvodu pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva 

- určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

- určenie úväzku starostu obce 

Schválený doplnený program zasadnutia : 

 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenie občanov 

4. Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov : 

- určenie  volebného obvodu pre voľbu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja 

- určenie volebného obvodu pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva 

- určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 

- určenie úväzku starostu obce 

5. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2021 

a) Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

c) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2022 

7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolne činnosti 

8. Návrh VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku 

9. Návrh VZN č. 2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 

10. Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich 

služby na území obce Hniezdne 

11. Návrh VZN č. 4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

12. Žiadosti občanov a fyzických osôb -SHR : 

- Jana a Štefan Dufaloví, kúpa časti pozemku KN-C 715/3 
- Miroslav Pardus, prenájom časti pozemku KN-C 104/1 o výmere 80 m2 
-  Mgr. Štefan Štefánik, kúpa pozemku KN-C 3090 o výmere 2121 m2 

- Oto Husár, vymedzenie parkovacieho miesta pred rod. domom č.45 

- Daniel Čajko, SHR – prenájom obecných pozemkov 

- Ladislav Čajko, SHR – prerozdelenie prenajatej pôdy 

- Ladislav Čajko SHR – prenájom par. KN-C 2091 a 2092 v celkovej výmere 5551 m2 

13. Informácie starostu 

14. Diskusia 

15. Zhrnutie prijatých uznesení 

16. Záver 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje doplnený program zasadnutia OZ. 

 

 

Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov Mgr. Kuzára, Čajkovú, Vyrosteka  

Poslanci k zloženiu návrhovej komisie nemali iné návrhy či pripomienky; starosta dal hlasovať 

o návrhovej komisií. 
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Hlasovanie: 

Za: 5 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Kuzár, p. Čajková, p. 

Vyrostek. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Hrebíka, Ing. Kiszelyová, za zapisovateľa Jana 

Compľa. 

 

K bodu 2. Kontrola uznesení OZ 

 

Starosta informoval poslancov o uzneseniach z predchádzajúceho zasadnutia a o ich plnení. 

Poslanci vzali správu o kontrole uznesení na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 3. Vystúpenie občanov 

 

Starosta dal možnosť vystúpiť p. Mariánovi Čajkovi. Marián Čajko požiadal o vystúpenie až pri 

prerokovaní žiadosti Daniela Čajka. 

 

K bodu 4. Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov  

 

Starosta informoval poslancov OZ, že je potrebné prijať uznesenia o určení volebných obvodov, počte 

poslancov a úväzku starostu obce v budúcom volebnom období, nakoľko boli vyhlásené voľby do 

orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

 

17,20 hod príchod poslankyne p. Jurcovej. 

 

Starosta dal hlasovať o jednom volebnom obvode pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov. 

 

Starosta dal hlasovať o jednom volebnom obvode pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí. 
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Starosta dal hlasovať o určení počtu  9 poslancov na nasledujúce volebné obdobie.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje 9 poslancov na nasledujúce volebné obdobie. 

 

Starosta dal hlasovať o určení úväzku starostu obce v nasledujúcom volebnom období a to 1,0                             

( 100% ).    

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje pre nasledujúce volebné obdobie úväzok starostu obce 

1,0 ( 100%). 

 

 

K bodu 5.  Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021 

 

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

Hniezdne za rok 2021  bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.  

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

Hniezdne za rok 2021. Návrh záverečného účtu je prílohou tejto zápisnice. 

Starosta dal slovo kontrolórke obce . 

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

účtu za rok 2021. Z hľadiska zákonnosti boli všetky podmienky splnené. Taktiež z hľadiska metodiky, 

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

Odporúča OZ tento záverečný účet schváliť bez výhrad.  

Starosta dal slovo p. Čajkovej predsedníčke finančnej komisie. 

p. Čajková – finančná komisia na základe zverejneného návrhu Záverečného účtu obce Hniezdne za 

rok 2021 odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za 

rok 2021 schváliť. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Nakoľko neboli pripomienky k návrhu dal starosta hlasovať o návrhu Záverečného účtu obce 

Hniezdne za rok 2021. 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová      

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 

2021. 

Starosta dal hlasovať o stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrh Záverečného účtu obce Hniezdne 

za rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová      

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrh 

Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021. 

 

Starosta dal hlasovať o stanovisku Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrh 

Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová      

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

a lesné hospodárstvo k návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021. 

 

 

Starosta dal starosta hlasovať o schválení Záverečného účtu  obce a celoročného hospodárenia za rok 

2021 bez výhrad.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné 

hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

 

Starosta dal hlasovať o použití prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných 

prostriedkov ŠR v sume 3 818,93  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: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po 

vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 3 818,93  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 6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

Starosta  dal slovo hlavnému kontrolórovi obci Hniezdne. 

p. Rybovičová predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022  

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

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

polrok 2022. 
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Starosta dal hlasovať o poverení hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v II. polroku 2022 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

polroku 2022 v zmysle Plánu kontrolnej činnosti. 

 

 K bodu 7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 

 

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

- správu z finančnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. a kontrola dodržiavania zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 

v Základnej škole s materskou školou Hniezdne za rok 2020. 

 

- správu o kontrole pokladne a pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania zákona o finančnej 

kontrole a audite v z.n.p. za rok 2021 obce Hniezdne.  

 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko neboli pripomienky k tomuto bodu, dal hlasovať  o 

správe z finančnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. a kontrola dodržiavania zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 

v Základnej škole s materskou školou Hniezdne za rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová      

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu z finančnej kontroly pokladne 

a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a kontrola 

dodržiavania zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v Základnej škole s materskou školou 

Hniezdne za rok 2020. 

 

Starosta dal hlasovať o správe o kontrole pokladne a pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania 

zákona o finančnej kontrole a audite v z.n.p. za rok 2021 obce Hniezdne.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová      

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o kontrole pokladne a pokladničných 

dokladov a kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite v z.n.p. za rok 2021 obce 

Hniezdne. 

 

 

K bodu  8. Návrh VZN č.1/2022 o verejnom poriadku 

 

Starosta predniesol návrh VZN č.1/2022 o verejnom poriadku a požiadal poslancov o pripomienky 

k navrhovanému VZN. 

Mgr. Kuzár – mám len technickú pripomienku v návrhu je potrebné opraviť slovo „mesto“  za  „obec“. 

p. Čajková – parkovanie na trávnatých plochách ako to urobíme ? 
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Mgr. Kuzár – môj názor je urobiť to formou nájomnej zmluvy, ako to máme pri hrobovom mieste. 

Diskusia poslancov. 

p. Hrebík – navrhujem vypustiť  bod č.1 v čl.V. vo VZN o verejnom poriadku. 

 

Starosta dal hlasovať o vypustení bodu č.1 čl. V. vo VZN o verejnom poriadku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje vypustenie bodu č.1 čl. V. vo VZN o verejnom 

poriadku. 

 

Starosta dal hlasovať o VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku so zmenou v čl.V. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje VZN o verejnom poriadku so zmenou v čl. V. 

 

K bodu  9. Návrh VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene 

 

Starosta predniesol návrh VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene a požiadal poslancov 

o pripomienky k navrhovanému VZN. 

 

Mgr. Kuzár – vypustiť v čl. 1 bod 3a) vo VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene 

Starosta dal hlasovať o návrhu Mgr. Kuzára. 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje vypustenie v čl. 1 bod 3a) vo VZN č.2/2022 o tvorbe, 

údržbe a ochrane zelene.  

 

Starosta dal hlasovať o VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene so zmenou v čl. 1. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene so 

zmenou v čl. 1. 

  

K bodu  10. Návrh VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach 

poskytujúcich služby na území obce Hniezdne 

 

 

Starosta predniesol návrh VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach 

poskytujúcich služby na území obce Hniezdne a požiadal poslancov o pripomienky k navrhovanému 

VZN. 
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Nakoľko neboli pripomienky starosta dal hlasovať  o návrhu VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja 

v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Hniezdne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch 

a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Hniezdne. 

 

K bodu  11. Návrh VZN č.4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

 

Starosta predniesol návrh VZN č.4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

a požiadal poslancov o pripomienky k navrhovanému VZN. 

 

Mgr. Kuzár – doplniť definíciu malého zdroja. 

 

Starosta dal hlasovať o VZN č.4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 -  Kuzár, Hrebík, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     2 -  Vyrostek, Čajková           

Proti:      0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu  12. Žiadosti občanov a fyzických osôb – SHR 

 

V tomto bode dal starosta slovo p. Mariánovi Čajkovi, ktorý predniesol žiadosť syna Daniela Čajka, 

ktorý ako mladý farmár má problém dostať sa k pôde, na ktorej by mohol rozširovať chov dobytka 

a pestovať poľnohospodárske plodiny prípadne krmivo pre dobytok. Prosí poslancov obecného 

zastupiteľstva aby mu pomohli, nakoľko  obec je  jedným z väčších vlastníkov pôdy v katastri. 

 

Diskusia poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu na zvolanie jednania s užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov vo 

vlastníctve obce Hniezdne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odporúča starostovi zvolať rokovanie s užívateľmi 

poľnohospodárskych  pozemkov vo vlastníctve obce Hniezdne. 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ, že aj žiadosť Ladislava Čajka SHR o prerozdelení pôdy ako aj 

žiadosť o prenájom par. č. KN-C 2091 a 2092 v celkovej výmere 5551 m2 je potrebné odložiť na ďalšie 

zasadnutie OZ, ktoré bude po jednaní s užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce. 

 

Starosta dal hlasovať o odložení prerokovania žiadosti Ladislava Čajka -SHR na ďalšie zasadnutie OZ. 
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Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom odkladá žiadosti Ladislava Čajka -SHR na ďalšie zasadnutie. 

 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Jany a Štefana Dufalových o odkúpenie časti pozemku KN-

C 715/3. 

Diskusia poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať o žiadosti o odkúpení časti pozemku KN-C 715/3. 

Hlasovanie: 

Za: 0       

Zdržal sa :     0           

Proti: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Miroslava Pardusa  o predĺženie prenájmu časti pozemku  

KN-C 104/1 o výmere 80 m2. 

Diskusia poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať o predlžení prenájmu časti pozemku KN-C 104/1 o výmere 80 m2 Miroslavovi 

Pardusoví  na  ďalších 5 rokov za cenu nájmu 5,- EUR na rok. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje predlženie prenájmu časti pozemku KN-C 104/1 

o výmere 80 m2 Miroslavovi Pardusoví na  ďalších 5 rokov za cenu nájmu 5,- EUR na rok. 

  

Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Mgr. Štefana Štefánika o odkúpenie parcely KN-C 3090 

o výmere 2121 m2. 

Diskusia poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať o žiadosti Mgr. Štefana Štefánika o odkúpení parcely KN-C 3090 o výmere 

2121m2. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0       

Zdržal sa :     2 -  Kuzár, Jurcová           

Proti: 4 -  Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová       

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Ota Husára na vytvorenie vyhradeného parkovacieho 

miesta. 

Diskusia poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať o žiadosti Ota Husára na vytvorenie vyhradeného parkovacieho miesta. 

 Hlasovanie: 

Za: 0       

Zdržal sa :     0           
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Proti: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová       

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu  13. Informácie starostu 

 

Starosta informoval poslancov o činnostiach obce v uplynulom období a o pripravovaných akciách 

a prácach : 

- oprava historických hrobov na miestnom cintoríne 

- kosenie obce, cintorína, židovského cintorína, ihriska 

- výstavba náučného chodníka do kúpeľov 

- kanalizácia od MKS – po p. Simákovú 

- vybavovanie územného a stavebného povolenia na stavby telocvičňa, jedáleň 

 

Diskusia poslancov 

Návrh poslancov na výrub tují na cintoríne. 

 

Starosta dal hlasovať o výrube aleje tují od hlavného vstupu po schodisko. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Jurcová       

Zdržal sa :     1 -  Kiszelyová           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s výrubom tují na cintoríne od hlavného vchodu po 

schodisko. 

 

p. Čajková – V rámci dňa rodiny niektorí nedostali dáždnik. 

Starosta – tí čo  chceli, ho dostali. 

p. Čajková – vraj neboli sprístupnené WC v kultúrnom dome. 

Starosta – mreže boli otvorené, nakoľko v kultúrnom dome v tom istom čase bola aj pohrebná hostina, 

to znamená, že WC boli sprístupnené. 

p. Čajková – vraj sme prehrali s farnosťou ohľadne exekúcie je to pravda ? 

Starosta – to čo sa píše po sociálnych sieťach nech vysvetľuje ten, čo to píše. Obec sa odvolala na 

nadriadený orgán. 

 

Starosta dal hlasovať o informáciách starostu obce. 

  

Hlasovanie: 

Za: 6 -  Kuzár, Hrebík, Vyrostek, Čajková, Kiszelyová, Jurcová      

Zdržal sa :     0           

Proti:      0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie informácie starostu obce. 

 

 K bodu  14. Diskusia 

 

p. Hrebík – je potrebné vyzvať Veoliu Poprad na doriešenie vodovodnej šachty pri rodinnom dome č. 

23, nakoľko je šachta utopená v ceste a je zdrojom hluku prechádzajúcich áut. 

Starosta – zvoláme jednanie s Veoliou Poprad. 

p. Čajko – bude sa riešiť kanalizácia na Driľanec ? 

Starosta – kanalizácia je riešená cez súkromné pozemky, budeme túto vetvu riešiť podľa finančných 

možnosti obce. 

p. Čajková – obec rieši nedoplatky aj formou odobratia vodičského preukazu ? 

p. Krompaščíková – riešime to aj touto cestou, je to forma exekúcie. 

p. Čajko –  je povolená stavba na rodinnom dome č.41 ( dom po p. Klejovej )? 
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Starosta – viem že tam bola zmena vlastníka nehnuteľnosti, pozrieme sa na to, či bolo vydané stavebné 

povolenie.  

 

K bodu 15. Zhrnutie prijatých uznesení 

 

Člen návrhovej komisie Mgr. Jozef Kuzár zhrnul prijaté uznesenia. 

 

K bodu  16. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,55 hod. ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísal:  Ján Compeľ   ........................................ 

 

 

 

 

Overovatelia:  Jaroslav Hrebík   ........................................ 

         

  Ing. Tatiana Kiszelyová  ........................................ 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 23. 6. 2022 

v zasadačke obecného úradu v Hniezdnom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 23.6.2022 prijalo tieto uznesenia:  

 

 

K bodu č.1 

UZNESENIE č. 394 

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. Vystúpenie občanov 

4. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2021 

a) Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

c) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k záverečnému účtu 

5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2022 

6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolne činnosti 

7. Návrh VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku 

8. Návrh VZN č. 2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 

9. Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich 

služby na území obce Hniezdne 

10. Návrh VZN č. 4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

11. Žiadosti občanov a fyzických osôb -SHR : 

- Jana a Štefan Dufaloví, kúpa časti pozemku KN-C 715/3 
- Miroslav Pardus, prenájom časti pozemku KN-C 104/1 o výmere 80 m2 
-  Mgr. Štefan Štefánik, kúpa pozemku KN-C 3090 o výmere 2121 m2 

- Oto Husár, vymedzenie parkovacieho miesta pred rod. domom č.45 

- Daniel Čajko, SHR – prenájom obecných pozemkov 

- Ladislav Čajko, SHR – prerozdelenie prenajatej pôdy 

- Ladislav Čajko SHR – prenájom par. KN-C 2091 a 2092 v celkovej výmere 5551 m2 

12. Informácie starostu 

13. Diskusia 

14. Zhrnutie prijatých uznesení 

15. Záver 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 395 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

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

zápisnice a zapisovateľa zápisnice 

2. Kontrola uznesení OZ 

3. Vystúpenie občanov 

4. Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov : 

- určenie  volebného obvodu pre voľbu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja 

- určenie volebného obvodu pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva 

- určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva 
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- určenie úväzku starostu obce 

5. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2021 

a) Návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

c) Stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok 2022 

7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolne činnosti 

8. Návrh VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku 

9. Návrh VZN č. 2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 

10. Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich 

služby na území obce Hniezdne 

11. Návrh VZN č. 4/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

12. Žiadosti občanov a fyzických osôb -SHR : 

- Jana a Štefan Dufaloví, kúpa časti pozemku KN-C 715/3 
- Miroslav Pardus, prenájom časti pozemku KN-C 104/1 o výmere 80 m2 
-  Mgr. Štefan Štefánik, kúpa pozemku KN-C 3090 o výmere 2121 m2 

- Oto Husár, vymedzenie parkovacieho miesta pred rod. domom č.45 

- Daniel Čajko, SHR – prenájom obecných pozemkov 

- Ladislav Čajko, SHR – prerozdelenie prenajatej pôdy 

- Ladislav Čajko SHR – prenájom par. KN-C 2091 a 2092 v celkovej výmere 5551 m2 

13. Informácie starostu 

14. Diskusia 

15. Zhrnutie prijatých uznesení 

16. Záver 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 396 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Mgr. Kuzár , p. Čajková, p. Vyrostek.       

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č.2 

UZNESENIE č. 397 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č.4 

UZNESENIE č. 398 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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UZNESENIE č. 399 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 400 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

9 poslancov na nasledujúce volebné obdobie. 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 401 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

pre nasledujúce volebné obdobie úväzok starostu obce 1,0 ( 100%). 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 

K bodu č.5  

UZNESENIE č. 402 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 403 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrh Záverečného účtu obce Hniezdne za rok 2021. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 404 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 

berie na vedomie 

stanovisko Komisie pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo k návrh Záverečného účtu obce 

Hniezdne za rok 2021. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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UZNESENIE č. 405 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

Záverečný účet Obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 406 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 

3 818,93  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. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 6 

 

UZNESENIE č. 407 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 408 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

poveruje  

hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v II. polroku 2022 v zmysle Plánu kontrolnej činnosti. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

 

K bodu č. 7 

 

 

UZNESENIE č. 409 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

správu z finančnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. a kontrola dodržiavania zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 

v Základnej škole s materskou školou Hniezdne za rok 2020. 

 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 
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UZNESENIE č. 410 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

správu o kontrole pokladne a pokladničných dokladov a kontrola dodržiavania zákona o finančnej 

kontrole a audite v z.n.p. za rok 2021 obce Hniezdne. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 8 

 

UZNESENIE č. 411 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

vypustenie bodu č.1 čl. V. vo VZN o verejnom poriadku. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 412 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

VZN o verejnom poriadku so zmenou v čl. V. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 9 

 

 

UZNESENIE č. 413 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

vypustenie v čl. 1 bod 3a) vo VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene.  

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 414 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

VZN č.2/2022 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene so zmenou v čl. 1. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 10 

 

UZNESENIE č. 415 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na 

území obce Hniezdne. 
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V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

K bodu č. 12 

 

UZNESENIE č. 416 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odporúča 

starostovi zvolať rokovanie s užívateľmi poľnohospodárskych  pozemkov vo vlastníctve obce Hniezdne. 

 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 417 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

odkladá 

žiadosti Ladislava Čajka -SHR na ďalšie zasadnutie. 

 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

 

UZNESENIE č. 418 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

schvaľuje  

predlženie prenájmu časti pozemku KN-C 104/1 o výmere 80 m2 Miroslavovi Pardusoví na  ďalších 5 

rokov za cenu nájmu 5,- EUR na rok. 

  

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

K bodu č. 13 

 

UZNESENIE č. 419 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

súhlasí 

s výrubom tují na cintoríne od hlavného vchodu po schodisko. 

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 

UZNESENIE č. 420 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom  

berie na vedomie  

informácie starostu obce.  

 

 

V Hniezdnom, dňa        Ing. Viktor Selep 

            starosta obce 


