
Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 18.2.2016 

 

Prítomní :  8 poslancov OZ podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :  Vladimír Tomko – ospravedlnený 

Ďalší prítomní :  Anna Krompaščíková – zamestnanec obce, Ján Compeľ- zamestnanec obce 

   PaedDr. František Solár, riaditeľ ZŠ s MŠ Hniezdne 

   Ing. arch. Vladimír Ligus  - Ateliér URBEKO, s.r.o. Prešov 

   Jana Kačmariková – Ateliér URBEKO, s.r.o. Prešov 

Verejnosť :  R. Čižinský 

 

PROGRAM : 

 

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

       overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2.   Návrh na schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce Hniezdne 

3.   Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne č. 1/2016 o zápise  

      dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole 

4.   Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne 

5.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2015 

6.   Schválenie zámeru prenájmu uvoľnených bytov v bytovom dome 

7.   Rôzne – žiadosti 

8.   Diskusia 

9.   Zhrnutie prijatých uznesení 

             10.   Záver 

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 

Zasadnutie OZ 0 17,05 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce. Konštatoval, že 

počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné. Starosta dal hlasovať za schválenie 

programu. 

Hlasovanie : za :  6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 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.   Návrh na schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce Hniezdne 

3.   Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne č. 1/2016 o zápise  

      dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole 



4.   Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne 

5.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2015 

6.   Schválenie zámeru prenájmu uvoľnených bytov v bytovom dome 

7.   Rôzne – žiadosti 

8.   Diskusia 

9.   Zhrnutie prijatých uznesení 

             10.   Záver 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Pardusa, Vyrosteka, Krajgerovú za 

overovateľov zápisnice určil poslancov Hrebíka a Compľovú, za zapisovateľa určil Teréziu Kindjovú. 

Zo strany poslancov neboli pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, starosta dal o nej hlasovať : 

 

Hlasovanie : za :  6 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Pardus, Vyrostek, 

Krajgerová. 

 

K bodu č. 2 -  Návrh na schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce Hniezdne 

 

Starosta oboznámil prítomných  o príprave ÚP obce Hniezdne. 

 17,10 hod. príchod poslankyne Petriľákovej 

Starosta - Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky posúdil pripomienky, návrhy a vydal 

stanovisko k zadaniu pre vypracovanie územného plánu (ÚP) obce Hniezdne. Do konca februára je 

potrebné podať žiadosť o dotáciu k spracovaniu ÚP obce na Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. Starosta požiadal Ing. arch. Ligusa, o podrobnejší výklad zadania ÚP obce 

Hniezdne.  

 17,15 hod. príchod poslanca Šimkoviča 

Ing. Ligus – oboznámil poslancov s vypracovaním zadania ÚP obce Hniezdne a odporúča poslancom 

schváliť ho 

p. Vyrostek – v oblasti vodného hospodárstva je zmienka o malej vodnej elektráreni (MVE) - navrhuje 

vyňať MVE zo zadania ÚP obce   

Ing. Ligus – vysvetlil že VÚC vytvára rámec možností, ktoré môžeme použiť pri spracovaní ÚP. Ak OZ 

neschváli MVE v ÚP, tak výstavba MVE v obci nebude možná. Pri príprave ÚP sa dohodneme, čo 

všetko doň zakreslíme. 

p. Hrebík – v ÚP sa bude riešiť aj prekládka cesty ? 

Ing. Ligus  - bude potrebné prekládku prehodnotiť a nájsť lepší koridor. Pripomienky ÚP obce a ÚP 

kraja musia byť zosúladené. 

p. Vyrostek – bude zhotovený ÚP v digitálnej forme ? 

Ing. Ligus – vo formáte  PDF, verejne dostupný. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie správu o postupe prerokovania zadania ÚPN – 

Obce Hniezdne. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom berie na vedomie výsledok posúdenia zadania ÚPN – Obce 

Hniezdne podľa § 20 ods. 5 písm. c) a ods. 6 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení 

Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, zo dňa 3.2.2016, č. OÚ-PO- OVBP 1 -

2016/8971/14658. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok 

k zadaniu ÚPN - Obce Hniezdne.  

 

Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje zadanie ÚPN- Obce Hniezdne v súlade s § 20 ods. 7 

písm. c) stavebného zákona. 

 

Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

Návrh uznesenia : 

OZ v Hniezdnom  schvaľuje záväzok obce, že v prípade poskytnutia dotácie proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie. 

 

Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

K bodu č. 3 - Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne č. 1/2016 

o zápise  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole 

 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom nového Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne č. 
1/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, v ktorom sa mení 
dátum zápisu dieťaťa do školy: zápis dieťaťa do školy bude v stredu druhého úplného aprílového 
týždňa kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 
povinnú školskú dochádzku. 
VZN č. 1/2016 bolo konzultované s p. riaditeľom  ZŠ s MŠ v Hniezdnom.  

p. riaditeľ Solár – informoval poslancov so zápisom dieťaťa do školy  a vyberaním poplatku vo výške 

10 €, ktorý slúži na zakúpenie školských pomôcok pre deti. Učiteľky zakúpia deťom také  pomôcky 

aké potrebujú. Chceme, aby všetky deti mali rovnaké štartovacie podmienky. Rodičia súhlasia 

s vyberaním poplatku. 

 



Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hniezdne 

č.1/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

 

Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

K bodu č. 4 - Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne 

 

Starosta obce podal prítomným informáciu o procese spracovania Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Obce Hniezdne. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o procese spracovania Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Obce Hniezdne. 

 

K bodu č. 5 - Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2015 

 

Ing. Rybovičová – hlavná kontrolórka obce predniesla správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej 

činnosti v r. 2015. Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a kontrolnej činnosti 

v roku 2015. 

 

K bodu č. 6 - Schválenie zámeru prenájmu uvoľnených bytov v bytovom dome 

 

Obci boli doručené dve žiadosti o ukončení nájomného vzťahu v bytovom dome č. 296. 

 

1. Erika Pavelčíková -  žiada o ukončenie nájomného vzťahu dohodou k 31.1.2016, žiadosť bola 

doručená obci dňa 19.1.2016. K uvedenej žiadosti bolo zaslané oznámenie, že skončenie nájomného 

vzťahu dohodou je možné až 29.2.2016. 

 

2. Pavol Kubis, Zuzana Kubisová –  oznámenie o ukončení nájmu bytu v zmysle zmluvy č.2/2013, 

článok VII, odst.1 zo dňa 26.2.2013, uplynutím doby nájmu ku dňu 29.2.2016. 

 

Starosta – obec eviduje dve  žiadosti  o nájom trojizbového bytu v bytovom dome č. 296. Starosta 

navrhuje schváliť zámer prenájmu bytov v bytovom dome č. 296. 

Návrh uznesenia  : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu 

nehnuteľného majetku Obce Hniezdne, ktorého predmetom je byt č. 1 na prízemí vo vchode 

A bytového domu č. s. 296 vo  vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 74,70 m2 v súlade s podmienkami 

vyplývajúcimi zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve 

obce č. 1/2011. 

K návrhu uznesenia neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy, starosta dal hlasovať o návrhu 

uznesenia:  



Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

Návrh uznesenia :  

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu 

nehnuteľného majetku Obce Hniezdne, ktorého predmetom je  byt č. 1 na prízemí vo vchode B 

bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne o výmere 45,66 m2 v súlade s podmienkami 

vyplývajúcimi zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve 

obce č. 1/2011. 

K návrhu uznesenia neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy, starosta dal hlasovať o návrhu 

uznesenia:  

Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

K bodu č. 7 - Rôzne – žiadosti 

 

1.  Žiadosť : 

Anna Pallová – Annel, Mierová 16 , Stará Ľubovňa – v priestoroch COOP Jednota žiada o vyjadrenie 

súhlasného stanoviska k zriadeniu trendovej kaviarne, kde v stavebne oddelenej časti kaviarne 

plánuje umiestniť 2-4 videolotérie, ktoré pomôžu znížiť ekonomickú zaťaženosť prevádzky. 

Starosta – COOP Jednota  súhlasí s umiestnením prevádzky, ale chce stanovisko od obce. 

p. Compľová – kaviareň áno, ale bez videolotérií. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom nesúhlasí s umiestnením videolotérie a iných hazardných hier na 

území obce Hniezdne. 

 

Hlasovanie : za :  7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 1-  Petriľáková 

 

2. Starosta informoval poslancov o vyhlásení novej výzvy Ministerstva vnútra SR, ktorá sa týka 

výstavby materských škôl. Obec je v zozname 150 obcí s prítomnosťou rómskej komunity a mohla by 

dotáciu dostať. Začneme s prípravou spracovania podkladov pre tento projekt? Kapacita novej 

prístavby by mala byť 69 detí. Financovanie 95 % dotácia a 5 % vlastné zdroje. Na dieťa v súčasnosti 

môže dostať 2500 € a na novovytvorené miesto na 1 dieťa by to bolo 6500 € na investičnú činnosť. 

Starosta - ktoré priestory by sme mohli využiť na túto prístavbu MŠ, areál školy ZŠ s MŠ, alebo 

budovu rozostavanej škôlky ?  

p. Pardus – je pravdepodobnosť dostať dotáciu na takýto počet detí ?  

p. Hrebík – čo sa stane, ak táto škôlka nebude vyťažená ? 



Starosta – reálne 69  detí  v budúcnosti môžeme mať, ale nevieme posúdiť, či ich rodičia do tunajšej 

škôlky prihlásia 

p. Šimkovič –  je to jedná z možnosti ako opraviť rozostavanú budovu MŠ 

p. Hrebík – v budove rozostavanej škôlky by skôr uvítal nájomné byty, alebo dom pre 

dôchodcov/stacionár  

p. Kuzár  -  navrhuje využiť areál školy, v pôvodnej budove je už kotolňa i školská  jedáleň. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s prípravou podkladov a podaním žiadosti o finančný 

príspevok na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v oblastiach s prítomnosťou RMK cez riadiaci 

orgán splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu. 

 

Hlasovanie : za :  8 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, Petriľáková, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 0 

 

3. Starosta informoval poslancov o vyhlásení výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu, dostavbu a výstavbu telocviční. Ministerstvo školstva SR poskytne 

finančné prostriedky takto: dotáciu na kapitálové výdavky 90 %  maximálne do  výšky 200 000 € pri  

10 % spolufinancovaní z vlastných zdrojov obce. Starosta sa informoval o predbežnom rozpočte na 

výstavbu  telocvične. Ten bol vyčíslený cca 473 000 € a montovaná telocvičňa  by stála až 650 000 €. 

p. Pardus – telocvičňa je pre obec veľmi potrebná, súhlasí s jej výstavbou  

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom súhlasí s prípravou podkladov a podaním žiadosti o poskytnutie 

finančných prostriedkov  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou výstavby novej telocvične. 

 

Hlasovanie : za :  7 – Compľová, Hrebík, Krajgerová, Kuzár, Pardus, 

                                                 Šimkovič,  Vyrostek 

  proti :  0 

  zdržal sa : 1-  Petriľáková 

 

K bodu č. 8 - Diskusia 

 

p. Petriľáková – rodičia žiakov sa sťažovali, že sa v zimnom období maľovala škola, či sa to nedalo 

zrobiť cez prázdniny ? 

riaditeľ školy – maľovalo sa počas prevádzky školy, ale aj cez prázdniny. Mne sa rodičia nesťažovali. 

Mojou snahou bolo, aby priestory boli pekné, čisté a pripravené na zápis detí do školy. V priebehu 

maľovania sa nikomu nič nestalo ani deťom, ani učiteľom a ani rodičom.  

p. Petriľáková – dobre, odpoviem, že ako to bolo. Mne je to šumafuk. Ja keby som mala detí, tak tu 

do školy by som  ich nikdy nedala, no zatiaľ ich nemám. 

 

p. Compľová – na našej ulici sú prepadnuté chodníky z dôvodu, že si ľudia prekopávali prípojky, 

nebude sa s tým niečo robiť ?  



Starosta – každý, kto si robil prípojku, mal mať súhlas od obce na prekopanie chodníka a mal dať 

chodník do pôvodného stavu, ak budeme vedieť o koho ide, tak ho vyzveme aby to upravil.  

p. Petriľáková -  vtedy keď sa robili plynové a kanalizačné prípojky bol súhlas od obce, v tom čase to 

dal majiteľ do pôvodného stavu, teraz sa to prepadlo, budeme ho za to trestať?  – to je padnuté na 

hlavu 

Starosta - nevieme o aký rozsah ide, je potrebné vidieť to a zhodnotiť, zatiaľ opravu chodníkov 

neplánujeme 

 

p. Kuzár – toho roku máme v pláne dokončiť cestu na Novej štvrti, urobme jednu vec a tak môžeme 

rozmýšľať o iných akciách  

p. Hrebík – boli podané žiadosti o ďalšiu vetvu kanalizácie? V ktorej časti pôjde, v prednej, či pozadu? 

Starosta - áno žiadosť bola odoslaná, no zatiaľ žiadosť nebola schválená. Ak by kanalizácia viedla 

pozadu, musel by byť vypracovaný nový projekt a zmeny v projekte a v stavebnom povolení.  

 

 

K bodu č. 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 č. 10 - Záver  

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19,05 hod. zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala : Terézia Kindjová 

 

 

Overovatelia :  Gabriela Compľová  ........................................... 

 

  Jaroslav Hrebík   ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 18. februára 2016 

v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na svojom zasadnutí dňa 18.februára 2016 prijalo tieto 
uznesenia:  
 
K bodu č.1 

UZNESENIE č. 131 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 132 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení poslanci : Pardus, Vyrostek, Krajgerová. 

 
K bodu č. 2 

UZNESENIE č. 133 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
správu o postupe prerokovania zadania ÚPN – Obce Hniezdne. 

 
UZNESENIE č. 134 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
výsledok posúdenia zadania ÚPN – Obce Hniezdne podľa § 20 ods. 5 písm. c) a ods. 6, stavebného 
zákona č. 50/1976 v platnom znení Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, 
zo dňa 3.2.2016, č. OÚ-PO–OVBP1–2016/8971/14658 ako príslušným orgánom územného 
plánovania. 
 

UZNESENIE č. 135 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
súhlasí 
s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok k zadaniu ÚPN- Obce Hniezdne. 
 

UZNESENIE č. 136 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
zadanie ÚPN – Obce Hniezdne v súlade s § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona. 
 

UZNESENIE č. 137 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
záväzok obce, že v prípade poskytnutia dotácie proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
K bodu č.3 

UZNESENIE č. 138 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 



Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hniezdne č.1/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 
 
K bodu č. 4 

UZNESENIE č. 139 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie 
informáciu o spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hniezdne. 
 
K bodu č. 5 

UZNESENIE č. 140 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  v roku 2015. 
 
K bodu č. 6 

UZNESENIE č. 141 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje  
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Hniezdne, ktorého 
predmetom je byt č. 1 na prízemí vo vchode A bytového domu č. s. 296 vo  vlastníctve Obce Hniezdne 
o výmere 74,70 m2 v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011. 
 

UZNESENIE č. 142 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Hniezdne, ktorého 
predmetom je  byt č. 1 na prízemí vo vchode B bytového domu č. s. 296 vo vlastníctve Obce Hniezdne 
o výmere 45,66 m2 v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Hniezdne o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce č. 1/2011. 
 
K bodu č. 7 

UZNESENIE č. 143 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
nesúhlasí 
s umiestnením videolotérie a iných hazardných hier na území Obce Hniezdne. 
 

UZNESENIE č. 144 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
súhlasí 
s prípravou podkladov a podaním žiadosti o finančný príspevok na výstavbu a rekonštrukciu 
materských škôl v oblastiach s prítomnosťou RMK cez riadiaci orgán splnomocnenca vlády pre 
rómsku komunitu. 
 

UZNESENIE č. 145 
Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom 
súhlasí 
s prípravou podkladov a podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov  na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou výstavby novej telocvične. 
 
 


