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Zápisnica  
z I.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

14. 12. 2018 
Prítomní:          Ľubomír Kačír starosta obce 

                           Poslanci : Beáta Antošová 

                                            Mgr. Juraj Berčo 
          Vlastimil Novotta 
          Lívia Ondrejčíková                                        
           
Neprítomní     : 
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

Verejnosť:        podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Program  

1. Štatút obce Hnilčík – NÁVRH 
2. Rozpočet obce Hnilčík na roky 2019 – 2021 - NÁVRH 
3. Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra obce Hnilčík 
4. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 
5. VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH 
6. Schválenie cien za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík 
7. Zásady odmeňovania poslancov – NÁVRH 
8. Odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie z dôvodu úmrtia a nemajetnosti 

daňovníka 
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 – NÁVRH 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Ľubomír Kačír, starosta obce.  Privítal všetkých 
prítomných.  
Neprítomní poslanci: 0 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  
Overovatelia zápisnice:  Novotta Vlastimil, Mgr. Juraj Berčo 

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
    
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Starosta obce Ľubomír Kačír navrhol obecnému zastupiteľstvu zmenu programu a to: pred 
navrhovaný bod č. 4.1. vložiť bod 

- 4. 1. zloženie sľubu zvolenej poslankyne OZ  
- 4.2. zriadenie komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, určenie náplne činnosti, 

voľba predsedu a členov a komisie pre sťažnosti a voľba predsedu a členov 
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Pôvodné body 4.1 – 4.9. následne prečíslovať na 4.3- 4.11  
Zároveň upresnil bod Rôzne: 
5.1. Ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Potraviny Branko Fabián, Hnilčík 
5.2. Pripísanie dotácie zo štátneho rozpočtu na „Obnovu hasičskej zbrojnice Hnilčík na účet 
obce 
5.3. Spoluúčasť obce pri organizovaní stolnotenisového turnaja 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje zmenu programu rokovania  v tomto znení: 
 
PROGRAM: 
4.Program  

4.1.      Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne 
4.2.      Zriadenie komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, určenie náplne činnosti,  
            voľba predsedu a členov a komisie pre sťažnosti a voľba predsedu a členov 
4.3.      Štatút obce Hnilčík – NÁVRH 
4.4.      Rozpočet obce Hnilčík na roky 2019 – 2021 - NÁVRH 
4.5.      Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra obce Hnilčík 
4.6.      Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 
4.7.      VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne      
            odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH 
4.8.      Schválenie cien za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík 
4.9.      Zásady odmeňovania poslancov – NÁVRH 
4.10.    Odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie z dôvodu úmrtia a nemajetnosti  
            daňovníka 
4.11.    Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 – NÁVRH 

5. Rôzne 
            5.1.      Ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Potraviny Branko Fabián,  
                        Hnilčík 
            5.2.     Pripísanie dotácie zo štátneho rozpočtu na „Obnovu hasičskej zbrojnice Hnilčík  
                       na účet obce 
             5.3.    Spoluúčasť obce pri organizovaní stolnotenisového turnaja 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 
7. 12. 2018 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.   berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z ustanovujúceho  
zasadnutia OZ, konaného 7. 12. 2018. 
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K bodu 4. Program 
 
k bodu č. 4. 1 – Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne OZ 
 
Starosta obce Ľubomí Kačír vyzval novozvolenú poslankyňu p. Mgr. Ľubušu Šajdákovú na 
zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu, že p. Mgr. Ľubuša Šajdáková sa 
ospravedlnila z ustanovujúceho zasadnutia OZ. 
Mgr. Ľubuša Šajdáková prečítala a podpísala zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva 
 
Návrh na uznesenie č. 7-14/12-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

k o n š t a t u j e,   ž e 
zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Hnilčík p. Ľubuša Šajdáková zložila zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 
k bodu č. 4. 2 – Zriadenie komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, určenie náplne 
činnosti, voľba predsedu a členov a komisie pre sťažnosti a voľba predsedu a členov 
 
Na základe požiadavky  poslancov na ustanovujúcom zasadnutí OZ na zriadenie komisie pre 
kultúru, šport a cestovný ruch starosta obce vyzval poslancov na predloženie náplne činnosti 
tejto komisie,  predložil návrh, aby členmi tejto novozriadenej komisie boli všetci poslanci 
OZ a vyzval poslancov OZ aby si zvolili predsedu komisie. 
P. Lívia Ondrejčíková predložila návrh činnosti komisie: 

 
- sledovať napĺňanie a vyhodnocovať realizačný program v oblasti kultúry 
- každoročne spracovávať kalendár celo obecných kultúrnych a spoločenských podujatí 
- posudzovať oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce 
- vyjadrovať sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácii v obci 
- vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti 
- vyvíjať aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života a cestovného ruchu v obci 

 
Poslanci OZ si zvolili zloženie komisie: 
Predseda: Vlastimil Novotta, členovia komisie: Antošová Beáta, Mgr. Juraj Berčo, Lívia 
Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisie pre sťažnosti 
v tomto zložení: 
Predseda: Mgr. Ľubuša Šajdáková 
člen: Lívia Ondrejčíková 
člen: Beáta Antošová  
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Návrh na uznesenie č. 8-14/12-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

z r i a ď u j e 
Komisiu pre kultúru, šport a cestovný ruch 

 
v o l í 

predsedu komisie : Vlastimil Novotta 
členov komisie     :   
poslancov             : Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, Ľubuša Šajdáková 
 

určuje náplň práce pre komisiu 
 

- sledovať napĺňanie a vyhodnocovať realizačný program v oblasti kultúry 
- každoročne spracovávať kalendár celo obecných kultúrnych a spoločenských podujatí 
- posudzovať oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce 
- vyjadrovať sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácii v obci 
- vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti 
- vyvíjať aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života a cestovného ruchu v obci 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

z r i a ď u j e 
Komisiu pre sťažnosti  

 
v o l í 

predsedu komisie : Mgr. Ľubuša Šajdáková 
členov komisie     :   
poslancov             : Lívia Ondrejčíková, Beáta Antošová 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
 
k bodu č. 4. 3 – Štatút obce - NÁVRH 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na prijatie nového Štatútu obce 
Hnilčík. Doteraz platný Štatút obce bol  schválený na riadnom zasadnutí OZ dňa 26. 6. 2015. 
V súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení dochádza  k zmenám, ktoré si vyžadujú 
zmeny v Štatúte obce. Vzhľadom na rozsiahlosť zmien v dokumente navrhujeme prijať nový 
Štatút obce Hnilčík a zároveň zrušiť platnosť predchádzajúceho.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 9-14/12-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k zákona SNR č. 
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  pre k. ú obce 
HNILČÍK  

Štatút obce Hnilčík  
v predloženom znení. 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 
k bodu č. 4. 4 – Rozpočet obce Hnilčík na roky 2019-2021 - NÁVRH 
 
Ktarína Novottová, pracovník obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 
2019, 2020, 2021, predložila stanovisko hlavného kontrolóra obce a návrh na predkladanie 
rozpočtu bez programovej štruktúry podľa predloženého materiálu a dôvodovej správy. 
Poslanci OZ tento návrh prerokovali. Oboznámila poslancov, že návrh rozpočtu je vyrovnaný, 
že odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja roku 2018 a to v jednotlivých druhoch 
miestnych daní, poplatkov, transferov a iných príjmov. Prípadné navýšenie príjmov 
a výdavkov bude riešené rozpočtovými opatrenia v priebehu roku 2019. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
obce. 
 
Návrh na uznesenie č. 10-14/12-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie : 
a). návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 

schvaľuje 
návrh rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2019 celkovej sume: 
     

      Rozpočet Rozpočet Rozpočet 
SUMARIZÁCIA   2019 2020 2021 
Bežné príjmy   261 054,00   261 054,00   261 054,00   
Kapitálové príjmy   0,00   0,00   0,00   
Príjmové finančné operácie 7 000,00   7 000,00   7 000,00   
Rozpočtové príjmy celkom 268 054,00   268 054,00   268 054,00   
Bežné výdavky 242 054,00   242 054,00   242 054,00   
Kapitálové výdavky   0,00   0,00   0,00   
Výdavkové finančné operácie 26 000,00   26 000,00   26 000,00   
Rozpočtové výdavky celkom 268 054,00   268 054,00   268 054,00   
Bežný rozpočet 19 000,00   19 000,00   19 000,00   
Kapitálový rozpočet   0,00   0,00   0,00   
Finančné operácie -19 000,00   -19 000,00   -19 000,00   
HOSPODÁRENIE         
CELKOM     0,00   0,00   0,00   
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schvaľuje 

 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2019,2020, 2021 bez programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 
k bodu č. 4. 5 – Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Hnilčík 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra obce. Predložil ho v súvislosti s uplynutím obdobia doterajšieho hlavného 
kontrolóra. Funkčné obdobie doterajšieho hlavného kontrolóra skončí 19. 2. 2019. 
Predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na určenie predpokladov na výkon 
funkcie hlavného kontrolóra a návrh náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady. 
Zároveň vyzval poslancov Obecného zastupiteľstva aby si na účely vyhodnotenia splnenia 
kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra ustanovili komisiu, zvolili jej predsedu a členov. 
Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh prerokovali, súhlasili s predloženými 
podmienkami a ustanovili komisiu v tomto zložení: 
Predseda: Mgr. Juraj Berčo 
Členovia: Beáta Antošová, Vlastimil Novotta, Lívia Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Návrh na uznesenie č. 11-14/12-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  
 
A.  v y h l a s u j e  
na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby 
na deň 8. 2. 2019 
.  
B. s c h v a ľ u j e  
 

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilčík v súlade s § 18a 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  

 
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou 
 občianska a morálna bezúhonnosť,  
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 užívateľské ovládanie počítača 
 
2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:  
 meno a priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-
mail),  
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 štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného  
    zaradenia,  
 úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie  
    dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,  
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  
 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.  
    z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra  
    obce,  
 písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra minimálne na 1 stranu.  
 
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra  
 Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra obecné 
zastupiteľstvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok, v zložení:  
 
o predseda – Mgr. Juraj Berčo 
o člen – Antošová Beáta 
o člen – Vlastimil Novotta 
o člen – Lívia Ondrejčíková 
o člen – Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra. 
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Komisiu zvolá jej predseda určený Obecným  zastupiteľstvom v Hnilčíku. Komisia zasadne 
po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich 
predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie 
splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Voľba hlavného kontrolóra prebehne na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 8. 2. 2019.  
4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:  
 
 Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní   
     na voľbu hlavného kontrolóra na deň 8. februára 2018, kde každý kandidát bude mať právo  
     vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.  
 Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.  
 Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.  
 Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.  
 Každý poslanec Obecného  zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých  
    kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec  
    zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok  
    následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.  
 Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové  
    číslo s menom kandidáta.  
 
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom.  
 
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilčík je stanovený v rozsahu 0,13 t. cca 1 hodina 
denne pracovného úväzku.  
 
7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilčík je 20. 2. 2019.  
 
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr  do 29. 1. 2019  do 15:00 
hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Hnilčík). Obálka musí byť 
zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky 
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.  
 
Adresa na doručenie: Obecný úrad Hnilčík, 053 32  Hnilčík č. 38  
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
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k bodu č. 4. 6 – Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh harmonogramu zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2019 s cieľom plánovať a koordinovať prácu volených 
orgánov obce pri príprave a schvaľovaní dokumentov obce Hnilčík. Z dôvodu voľby hlavného 
kontrolóra bol navrhovaný harmonogram upravený o zasadnutie, ktoré sa bude konať 30. 1. 
2019 a následné navrhované zasadnutia sa prečíslujú na 2-6. Zároveň je upravený začiatok 
zasadnutí obecného zastupiteľstva na 18.00 hod.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
Návrh na uznesenie č. 12-14/12-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2019 v týchto termínoch: 
 
1. zasadnutie 30. 1. 2019 Streda 18.00 hod 
2. zasadnutie 8. 2. 2019 piatok 18.00 hod 
3. zasadnutie 26. 4. 2019 piatok 18.00 hod 
4. zasadnutie 13. 7. 2019 piatok 18.00 hod 
5. zasadnutie 4. 10. 2019 piatok 18.00 hod 
6. zasadnutie 6. 12. 2019 piatok 18.00 hod 

V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Miestom zasadnutia OZ je zasadačka v budove Obecného úradu v Hnilčíku. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 
k bodu č. 4. 7 – VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku návrh VZN č. 2/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Navrhol, všetky dane a poplatky ponechať na pôvodnej výške, aj napriek avizovanému 
zvýšeniu cien firmy BRANTNER NOVA ( očakávaná inflácia za rok vo výške  2,8%). 
Predložil zároveň návrh na zvýšenie dane z ubytovania z dôvodu možnosti rozvíjania 
cestovného ruchu za pomoci OOCR  Slovenský raj a Spiš z pôvodných 0,40 € /noc/osoba na 
0,60 €/noc/osoba. Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš na základe 
záverov z predstavenstva sa opakovane obrátila na mestá a obci s požiadavkou o zjednotenie 
tejto dane. 
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
 
Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh prerokovali a predložili nasledovné pripomienky: 

- p. Vlastimil Novota – zefektívniť výber dane z ubytovania od všetkých fyzických 
a právnických osôb na území obce Hnilčík. 
Navrhované riešenie: všetci poslanci a zamestnanci ocú na najbližšom zasadnutí OZ 
predložia zoznam fyzických a právnických osôb. o ktorých je známe, že poskytujú 
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ubytovacie služby a následne sa listom obce doporučene s návratkou vyzvú k podaniu 
priznania k dani z ubytovania. 

- p. Mgr. Juraj Berčo- nesúhlasil s navrhovanou sumou  0,60/noc/osoba. 
-  poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že obec bude poskytovať iba úľavu  na 

poplatok za komunálne odpady pre tých občanov  ktorý sa na území obce nezdržiavajú 
viac ako 90 dní, na základe predložených dokladov vo výške 50% z poplatku  
a odpustenie poplatku zamieta. 

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
podľa § 4 §6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa  

uznáša 
na VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Lívia Ondrejčíková, Vlastimil Novotta, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková 
Proti: 1 Mgr. Juraj Berčo 
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
k bodu č. 4. 8 – Schválenie cien za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci 
Hnilčík 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie cien za dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom, predložil rozhodnutie regulačného úradu platné od 1. 1. 2017 - 
31. 12. 2021 na maximálnu cenu, ktorá je 0,554 €/m3.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
Poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh prerokovali a schválili nasledovné ceny 
pre rok 2019: 
 
Návrh na uznesenie č. 13-14-12/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
 cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2018 takto: 
 
– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 11,-- €/osoba/vlastník/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,324 €/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,324 €/m3 
 
a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu. 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 



11 
 

k bodu č. 4. 9 – Zásady odmeňovania poslancov 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zásady odmeňovania poslancov. 
Poslanec obecného zastupiteľstva je súčasťou kolektívneho orgánu obce – obecného 
zastupiteľstva. Odmeňovanie poslancov sa musí realizovať na základe zásad odmeňovania 
poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou 
od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného 
zastupiteľstva – neposlancov Táto zmena spočíva v limitácii maximálnej výšky odmeny, 
ktorú týmto osobám možno v priebehu kalendárneho roka poskytnúť, kým dovtedy zákon 
výšku odmeny nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva. 

Podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslancovi možno poskytnúť 
odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad 
odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez 
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Po prerokovaní predloženého návrhu sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli ponechať 
výšku odmeny vo výške minulých zásad: 

- zasadnutie OZ -20,-- €/zasadnutie 
- zástupca starostu: 30,-- €/mesiac 
- predseda komisie: 5,--/mesiac 
- zasadnutie komisie: 10,--/zasadnutie/predseda, člen 

Návrh na uznesenie č. 14-14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 vydáva a schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Hnilčík s účinnosťou od 1. 1. 2019 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 

 
k bodu č. 4. 10. – Odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie z dôvodu úmrtia 
a nemajetnosti daňovníka 
 

Pracovníčka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na odpísanie pohľadávky 
z účtovnej evidencie z dôvodu úmrtia daňovníka Emila Špirka a z dôvodu nemajetnosti 
v celkovej výške 165,41 €.  
Návrh predložila z dôvodu, že pohľadávku nemožno uspokojiť pretože po poručiteľovi 
nezostal vlastne žiadny majetok. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
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Návrh na uznesenie č. 15-14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku           s c h v a ľ u j e    odpis daňových pohľadávok od p. 
Emila Špirka, naposledy bytom Hnilčík č. 81 v celkovej výške 165,41 € z dôvodu úmrtia 
a z dôvodu nemajetnosti daňovníka. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 

k bodu č. 4. 11. – Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 – Návrh 

Na návrh hlavného kontrolóra obce Ing. Imricha Keruľa, starosta obce predložil obecnému 
zastupiteľstvu plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 – do konca funkčného 
obdobia 19. 2. 2019. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č. 16-14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 ( do konca funkčného 
obdobia – 19. 2. 2019) 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 

bod č. 5.  

k bodu č. 5. 1. – Ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Potraviny Branko 
Fabián, Hnilčík 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na 
nebytové priestory užívané na prevádzku predajne potravín a zmiešaného tovaru k 31. 12. 
2018. Zároveň predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zámeru na prenájom predmetných  
nebytových priestorov. Materiál bol poslancom predložený dodatočne na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.  
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Poslanci obecného zastupiteľstva predložený materiál o ukončení prevádzky na nebytové 
priestory a spoločne sa zhodli na predloženom zámere o prenájme nebytových priestorov, 
ktorý je potrebné vyvesiť na web stránke obce. V zámere poslanci obecného zastupiteľstva 
upresnili popis prenajímaných priestorov, účel využitia, dobu prenájmu, výšku nájomného 
a iné podmienky predloženia ponuky.  

Návrh na uznesenie č. 17-14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
berie na vedomie 

ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Potraviny, Branko Fabián, Hnilčík a 
zverejňuje 

zámer na prenájom obecného majetku nebytových priestorov. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 

k bodu č. 5. 2. – Pripísanie dotácie zo štátneho rozpočtu na „Obnovu hasičskej zbrojnice 
Hnilčík“ 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva informáciu, že na dotačný účet 
obce poukázali dotáciu zo štátneho rozpočtu na „Obnovu hasičskej zbrojnice Hnilčík“. 
Žiadosť o dotáciu bola predložená ešte za funkčného obdobia p. starostu Vladimíra Fabiana. 
Ide o dotáciu vo výške 29.901,21 €. Je však potrebné urobiť výberové konanie na dodávateľa 
prác a tieto finančné prostriedky budú v rozpočte zohľadnené až po začatí  prác na predmetnej 
investičnej akcii. 

Návrh na uznesenie č. 18-14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
berie na vedomie 

poukázanie dotácie zo štátneho rozpočtu  na „Obnovu hasičskej zbrojnice Hnilčík“ vo výške 
29.901,21 € na dotačný účet obce Hnilčík. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
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k bodu č. 5. 3. – Spoluúčasť obce pri organizovaní stolnotenisového turnaja 

Pán Vlastimil Novotta predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o organizovaní 
stolnotenisového turnaja v zariadení Motorest pod Krížom dňa 28. 12. 2018 a zároveň 
predložil žiadosť o zakúpenie vecných cien (pohárov) zo strany obce, ako spoluúčasť obce . 
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh prerokovalo a zhodlo sa na tom, aby na plagátoch 
o konaní akcie bolo uvedené, že akcia je organizovaná so spoluúčasťou obce. 
 

Návrh na uznesenie č. 19-14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
schvaľuje 

zakúpenie pohárov na stolnotenisový turnaj, ktorý organizuje p. Vlastimil Novotta 
v Motoreste pod Krížom Hnilčík dňa 28. 12. 2018. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sú spracované v samostatnej 
prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 
K bodu  č. 7 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Oficiálne zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,30 hod.   

 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          

                       Ľubomír Kačír 

                                                                       starosta obce 

Overovatelia:  
Novotta Vlastimil                                                                              ........................................ 

Mgr. Juraj Berčo                                                               ........................................ 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 7-14/12-2018 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 14. 12. 2018 

 
k bodu č. 4. 1 – Zloženie sľubu poslanca OZ 
 
   Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

k o n š t a t u j e,   ž e 
zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Hnilčík p. Ľubuša Šajdáková zložila zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 8-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 4. 2 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a 
členov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

z r i a ď u j e 
Komisiu pre kultúru, šport a cestovný ruch 

 
v o l í 

predsedu komisie : Vlastimil Novotta 
členov komisie     :   
poslancov             : Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, Ľubuša Šajdáková 
 

určuje náplň práce pre komisiu 
 

- sledovať napĺňanie a vyhodnocovať realizačný program v oblasti kultúry 
- každoročne spracovávať kalendár celo obecných kultúrnych a spoločenských podujatí 
- posudzovať oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce 
- vyjadrovať sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácii v obci 
- vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti 
- vyvíjať aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života a cestovného ruchu v obci 

 
 
 
 

-  
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Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

z r i a ď u j e 
Komisiu pre sťažnosti  

 
v o l í 

predsedu komisie : Mgr. Ľubuša Šajdáková 
členov komisie     :   
poslancov             : Lívia Ondrejčíková, Beáta Antošová 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 9-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 4. 3 – Štatút obce  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k zákona SNR č. 
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  pre k. ú obce 
HNILČÍK  

Štatút obce Hnilčík  
 

v predloženom znení. 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 10-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 4. 4 – Rozpočet obce Hnilčík na roky 2019-2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie : 
 
a). návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 
 

schvaľuje 
 

návrh rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2019 celkovej sume: 
     

      Rozpočet Rozpočet Rozpočet 
SUMARIZÁCIA   2019 2020 2021 
Bežné príjmy   261 054,00   261 054,00   261 054,00   
Kapitálové príjmy   0,00   0,00   0,00   
Príjmové finančné operácie 7 000,00   7 000,00   7 000,00   
Rozpočtové príjmy celkom 268 054,00   268 054,00   268 054,00   
Bežné výdavky 242 054,00   242 054,00   242 054,00   
Kapitálové výdavky   0,00   0,00   0,00   
Výdavkové finančné operácie 26 000,00   26 000,00   26 000,00   
Rozpočtové výdavky celkom 268 054,00   268 054,00   268 054,00   
Bežný rozpočet 19 000,00   19 000,00   19 000,00   
Kapitálový rozpočet   0,00   0,00   0,00   
Finančné operácie -19 000,00   -19 000,00   -19 000,00   
HOSPODÁRENIE         
CELKOM     0,00   0,00   0,00   

 
schvaľuje 

 
 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2019,2020, 2021 bez programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 11-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 4. 5 – Vyhlásenie volieb kontrolóra  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  
 
A.  v y h l a s u j e  
na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby 
na deň 8. 2. 2019 
.  
B. s c h v a ľ u j e  
 

2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilčík v súlade s § 18a 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  

 
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou 
 občianska a morálna bezúhonnosť,  
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 užívateľské ovládanie počítača 
 
2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:  
 meno a priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-
mail),  
 štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného  
    zaradenia,  
 úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie  
    dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,  
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  
 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.  
    z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra  
    obce,  
 písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra minimálne na 1 stranu.  
 
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra  
 Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra obecné 
zastupiteľstvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok, v zložení:  
 
o predseda – Mgr. Juraj Berčo 
o člen – Antošová Beáta 
o člen – Vlastimil Novotta 
o člen – Lívia Ondrejčíková 
o člen – Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra  
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Komisiu zvolá jej predseda určený Obecným  zastupiteľstvom v Hnilčíku. Komisia zasadne 
po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich 
predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie 
splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Voľba hlavného kontrolóra prebehne na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 8. 2. 2019.  
4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:  
 
 Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní   
     na voľbu hlavného kontrolóra na deň 8. februára 2018, kde každý kandidát bude mať právo  
     vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.  
 Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.  
 Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.  
 Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.  
 Každý poslanec Obecného  zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých  
    kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec  
    zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok  
    následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.  
 Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové  
    číslo s menom kandidáta.  
 
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom.  
 
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilčík je stanovený v rozsahu 0,13 t. cca 1 hodina 
denne pracovného úväzku.  
 
7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Hnilčík je 20. 2. 2019.  
 
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr  do 29. 1. 2019  do 15:00 
hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Hnilčík). Obálka musí byť 
zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky 
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.  
 
Adresa na doručenie: Obecný úrad Hnilčík, 053 32  Hnilčík č. 38  
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 12-14/12-2018 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 14. 12. 2018 

 
k bodu č. 4. 6 – Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2019 v týchto termínoch: 
 
1. zasadnutie 30. 1. 2019 Streda 18.00 hod 
2. zasadnutie 8. 2. 2019 piatok 18.00 hod 
3. zasadnutie 26. 4. 2019 piatok 18.00 hod 
4. zasadnutie 13. 7. 2019 piatok 18.00 hod 
5. zasadnutie 4. 10. 2019 piatok 18.00 hod 
6. zasadnutie 6. 12. 2019 piatok 18.00 hod 

V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Miestom zasadnutia OZ je zasadačka v budove Obecného úradu v Hnilčíku. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 
k bodu č. 4. 7 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
podľa § 4 §6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa  

uznáša 
na VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Lívia Ondrejčíková, Vlastimil Novotta, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková 
Proti: 1 Mgr. Juraj Berčo 
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 13-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 4. 8 – Schválenie cien za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci 
Hnilčík  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
 cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2018 takto: 
 
– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 11,-- €/osoba/vlastník/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,324 €/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,324 €/m3 
 
a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 14-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 4. 9 – Zásady odmeňovania poslancov  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

 vydáva a schvaľuje 
 

Zásady odmeňovania poslancov v Obci Hnilčík s účinnosťou od 1. 1. 2019 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 15-14/12-2018 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 14. 12. 2018 

 
k bodu č. 4. 10 – Odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie z dôvodu úmrtia 
a nemajetnosti daňovníka  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

s c h v a ľ u j e  
 
odpis daňových pohľadávok od p. Emila Špirka, naposledy bytom Hnilčík č. 81 v celkovej 
výške 165,41 € z dôvodu úmrtia a z dôvodu nemajetnosti daňovníka. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 

 
Uznesenie č. 16-14/12-2018 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 14. 12. 2018 

 
k bodu č. 4. 11 – Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 (do konca 
funkčného obdobia - 19. 2. 2019) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 ( do konca funkčného 
obdobia – 19. 2. 2019) 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 17-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 5. 1 – Ukončenie nájomnej zmluvy v nebytových priestoroch – Potraviny , 
Branko Fabián, Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 
ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Potraviny, Branko Fabián, Hnilčík a 

zverejňuje 
zámer na prenájom obecného majetku nebytových priestorov. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 18-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 5. 2 – Finančné prostriedky na obnovu  hasičskej zbrojnice Hnilčík“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 
poukázanie dotácie zo štátneho rozpočtu  na „Obnovu hasičskej zbrojnice Hnilčík“ vo výške 
29.901,21 € na dotačný účet obce Hnilčík. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 19-14/12-2018 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 14. 12. 2018 
 

k bodu č. 5. 3 – Zakúpenie pohárov na stolnotenisový turnaj 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
zakúpenie pohárov na stolnotenisový turnaj, ktorý organizuje p. Vlastimil Novotta 
v Motoreste pod Krížom Hnilčík dňa 28. 12. 2018. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 14. 12. 2018                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

 


