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Zápisnica  
z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

8. 2. 2019 
Prítomní:          Ľubomír Kačír starosta obce 

                           Poslanci : Beáta Antošová 

                                            Mgr. Juraj Berčo 
          Vlastimil Novotta 
          Lívia Ondrejčíková 
                                            Mgr. Ľubuša Šajdáková                                        
           
Neprítomní     : 
Ďalší prítomní: Ing. Božena Gajanová 

Verejnosť:        podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 

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

4.1. Voľba hlavného kontrolóra 
4.2.  VZN č. 1/2019 – o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej  
             školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre  
             rok 2019 - návrh 
4.3. Použitie rezervného fondu - 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  5 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  
Overovatelia zápisnice:  Antošová Beáta, Mgr. Juraj Berčo 

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
    
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Starosta obce Ľubomír Kačír upresnil bod Rôzne: 
5.1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Obecný športový klub obce Hnilčík 
5.2. Poverenie na zastupovanie v právnych úkonoch 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje upresnenie bodu Rôzne 
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PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Program  

4.1. Voľba hlavného kontrolóra  
4.2.     VZN č. 1/2019 – o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej  
             školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre  
             rok 2019 - návrh 

             4.3.     Použitie rezervného fondu 
5. Rôzne 
            5.1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Obecný športový klub obce Hnilčík 
            5.2. Poverenie na zastupovanie v právnych úkonoch 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
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 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 30. 1. 2019 
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 zo zasadnutia OZ, 
konaného 30. 1. 2019. 
 
Návrh na uznesenie č. 9-8/2-2019 
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 I.  zasadnutia OZ, konaného 30. 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  
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K bodu 4. Program 
 
k bodu č. 4. 1 – Voľba hlavného kontrolóra  
 

- Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe uznesenia 11-14/12-2018 vyhlásilo 
voľbu hlavného kontrolóra obce Hnilčík, vyhlásenie bolo zverejnené v obci spôsobom 
obvyklým, na web stránke obce a v denníku Košický Korzár dňa 27. 12. 2018 

- do termínu 30. 1. 2019 bola na Obecný úrad v Hnilčíku doručená jedna obálka 
s textom: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ 

- komisia zvolená z 5 poslancov OZ vyhodnotila prihlášku, skonštatovala, že kandidátka 
splnila všetky kritéria a bola pozvaná na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

- uchádzačka o funkciu hlavného kontrolóra sa poslancom obecného zastupiteľstva 
osobne predstavila, odpovedala na niekoľko otázok zo strany poslancov 

- obecné zastupiteľstvo pristúpilo voľbe a za hlavného kontrolóra v tajnom hlasovaní 
bola zvolená: Ing. Božena Gajanová 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

 
Návrh na uznesenie č. 10-8/2-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
 
1. berie na vedomie 
a) správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce 
 
2) konštatuje, že 
a) voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnila jedna kandidátka: 
    Ing. Božena Gajanová 
b) voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním 
c) z celkového počtu poslancov sa v prvom kole voľby zúčastnilo 5 poslancov 
d) v prvom kole voľby bolo odovzdaných 5 hlasovacích lístkov, z toho bolo 5 platných, a 0    
    neplatných 
e) na základe výsledkov tajného hlasovania bola v prvom kole voľby za hlavného kontrolóra 
obce zvolená kandidátka č. 1 – Ing. Božena Gajanová s celkovým počtom 5 platných hlasov 
na funkčné obdobie od 20. 2. 2019 – 19. 2. 2025 
3. určuje deň nástupu do práce 20. 2. 2019 
4. schvaľuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 
 
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. 2 – VZN č. 1/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2019 
 
Účelom tohto VZN je určiť spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy 
a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev, alebo iná fyzická alebo 
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právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zaradené do siete škôl 
a školských zariadení SR. 
Obec ako zriaďovateľ upravuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 
z dane z prímov územnej samospráve. Podľa tohto výnosu je každoročne stanovený 
jednotkový koeficient na financovanie originálnych kompetencií. Pre rok 2019 bol stanovený 
jednotkový koeficient vo výške 93,78 € na dieťa. 
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh predmetného VZN prerokovali, navrhli vek na 
poskytovanie dotácie na záujmovú činnosť detí  s trvalým pobytom v obci Hnilčík od 4-20 
rokov a uznieslo sa na VZN. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 11-8/2-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

prerokovalo  
predložený návrh VZN č. 1/2019  o  určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej 
školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2019 

a 
podľa §4 §6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa  

uznáša  
 na VZN č. 1/2019  o  určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík 
a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 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. 3 – Použitie rezervného fondu - návrh 
Ľubomír Kačír, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu požiadavku na nákup 
(obstaranie) posypovacieho zariadenia za nákladný automobil GAZellu, z dôvodu ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci   zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Predložil 
poslancom niekoľko druhov týchto zariadení v sume do 2.000,-- €. Z uvedeného dôvodu bol 
predložený aj návrh na čerpanie rezervného fondu. 
Po prerokovaní tohto bodu sa starosta obce aj poslanci OZ zhodli na tom, že, posypovacie 
zariadenie treba zaobstarať výkonnejšie, aj keď za vyššiu cenu počas letného obdobia, aby 
bolo pripravené na budúcu zimnú sezónu. 
Zároveň je potrebné sledovať aj ponuky na rôznych web stránkach a priebežne predkladať 
návrhy.  
O čerpaní RF sa z uvedeného dôvodu nerokovalo. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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k bodu č. 5 – Rôzne -  1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Obecný športový klub 
obce Hnilčík 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu obce pre Obecný športový klub 
Hnilčík vo výške 3.300,-- € na obdobie apríl 2019 – november 2019 na zabezpečenie činnosti 
futbalového mužstva v súťaži SOFZ. 
Materiál nebol poslancom doložený spolu s pozvánkou z dôvodu, že bol obci doručený až po 
uzávierke materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť prehodnotili, zhodli sa, že  by bolo dobré zo strany 
futbalového klubu dosahovať podstatne  lepšie výsledky ako v doterajšom priebehu sezóny. 
 
Návrh na uznesenie č. 12-8/2-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa Obecný športový klub Hnilčík vo výške 3.300,-- € na zabezpečenie činnosti 
Obecného športového klubu – futbal počas kalendárneho roka 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. 5 – Rôzne – 2. Poverenie na zastupovanie na právne úkony 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o vykonaných krokoch v rámci 
projektu: “Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie). Navrhol poslancom obecného 
zastupiteľstva, aby právne úkony voči zhotoviteľovi diela vykonával . Mgr. Juraj Berčo.  
Poslanec OZ p. Mgr. Juraj Berčo splnomocnenie prijal. 
  
Návrh na uznesenie č. 13-8/2-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku poveruje starostu obce Ľubomíra Kačíra, aby splnomocnil 
p. Mgr. Juraja Berča na  právne úkony voči zhotoviteľovi akcie: „Oprava obecnej budovy“ 
(múzejné zariadenie) 
 
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. 
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K bodu  č. 7 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Oficiálne zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.00 hod.   

 
 
 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          

                       Ľubomír Kačír 

                                                                       starosta obce 

Overovatelia:  
Beáta Antošová                                                                                 ........................................ 

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

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 9-8/2-2019 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 2. 2019 
 

 
 K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z  I. zasadnutia OZ konaného dňa 30. 1. 2019 
  
    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 I.  zasadnutia OZ, konaného 30. 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, 8. 2. 2019                                                                                      Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 10-8/2-2019 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 2. 2019 
 

k bodu č. 4. 1 – Voľba hlavného kontrolóra 
 
                Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
 
1. berie na vedomie 
a) správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce 
 
2) konštatuje, že 
a) voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnila jedna kandidátka: 
    Ing. Božena Gajanová 
 
b) voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním 
 
c) z celkového počtu poslancov sa v prvom kole voľby zúčastnilo 5 poslancov 
 
d) v prvom kole voľby bolo odovzdaných 5 hlasovacích lístkov, z toho bolo 5 platných, a 0    
    neplatných 
 
e) na základe výsledkov tajného hlasovania bola v prvom kole voľby za hlavného kontrolóra 
obce zvolená kandidátka č. 1 – Ing. Božena Gajanová s celkovým počtom 5 platných hlasov 
na funkčné obdobie od 20. 2. 2019 – 19. 2. 2025 
 
3. určuje deň nástupu do práce 20. 2. 2019 
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4. schvaľuje plat hlavného kontrolóra podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 
 
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, 8. 2. 2019                                                                                       Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 11-8/2-2019 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 2. 2019 
 

k bodu č. 4. 2 – VZN č. 1/2019 – o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2019  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

prerokovalo  
predložený návrh VZN č. 1/2019  o  určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej 
školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2019 

a 
podľa §4 §6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa  

uznáša  
 na VZN č. 1/2019  o  určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 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, 8. 2. 2019                                                                                      Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 12-8/2-2019 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 2. 2019 
 
 k bodu č. 5 Rôzne – 1. Žiadosť o dotáciu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa Obecný športový klub Hnilčík vo výške 3.300,-- € na zabezpečenie činnosti 
Obecného športového klubu – futbal počas kalendárneho roka 2019 
 
V Hnilčíku, 8. 2. 2019                  Ľubomír Kačír 
                                            starosta obce 
 

Uznesenie č. 13-8/2-2019 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 2. 2019 
 

k bodu č. 5 Rôzne – Poverenie   
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku poveruje starostu obce Ľubomíra Kačíra, aby splnomocnil 
p. Mgr. Juraja Berča na  právne úkony voči zhotoviteľovi investičnej akcie: „Oprava obecnej 
budovy“ (múzejné zariadenie) 

 
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, 8. 2. 2019                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 
 


