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Zápisnica  
z I.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

30. 1. 2019 
Prítomní:          Ľubomír Kačír starosta obce 

                           Poslanci : Beáta Antošová 

                                            Mgr. Juraj Berčo 
          Vlastimil Novotta 
          Lívia Ondrejčíková 
          Mgr. Ľubuša Šajdáková                                        
           
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  

4.1. Otváranie obálok na voľbu hlavného kontrolóra – informácia 
4.2.  Otváranie obálok na prenájom nebytových priestorov - informácia 
4.3. Poverenie zástupcu starostu 
4.4. Zákon o veterinárnej starostlivosti - informácia 
4.5. GDPR v súvislosti s poslancami obecného zastupiteľstva 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
K 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:  Mgr. Ľubuša Šajdáková, Lívia Ondrejčíková 

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
    
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Starosta obce Ľubomír Kačír upresnil bod Rôzne: 
5.1. Poverenie na vykonanie výberového konania pre investičnú akciu: „Obnova hasičskej 
zbrojnice Hnilčík“ 
5.2. Vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu v programe Terra Incognita: „ Podpora 
kreatívneho cestovného ruchu“  
 
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. Otváranie obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Hnilčík  – informácia 
4.2.  Otváranie obálok na prenájom nebytových priestorov - informácia 
4.3. Poverenie zástupcu starostu 
4.4. Zákon o veterinárnej starostlivosti - informácia 
4.5. GDPR v súvislosti s poslancami obecného zastupiteľstva 

5. Rôzne 
5.1. Poverenie na vykonanie výberového konania pre investičnú akciu: „Obnova  
            hasičskej zbrojnice Hnilčík 
5.2. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe Terra   
            Incognita: „Podpora kreatívneho cestovného ruchu“ 

      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 z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 
14. 12. 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 ustanovujúceho  
zasadnutia OZ, konaného 14. 12. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 1-30/1-2019 
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 14. 12. 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 – Otváranie obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Hnilčík- 
informácia 
 
Mgr. Juraj Berčo, predseda komisie na overenie splnenia náležitosti doručených prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Hnilčík, podal obecnému 
zastupiteľstvu informáciu z otvárania obálok: 

- voľba bola vyhlásená uznesením obecného zastupiteľstva obce Hnilčík č. 11-14/12-
2018 a zverejnená na úradnej tabuli obce Hnilčík, web stránke obce Hnilčík a v Korzár 
Košice dňa 27. 12. 2018 

- otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 30. 1. 2019 na obecnom úrade  
- do termínu určeného na doručenie obálok t. j. do 29. 1. 2018 do 15.00 hod. bola 

doručená 1obálka, 
- komisia otvorila 1 ks neporušenej obálky, vyhodnotila splnenie podmienok 

a skonštatovala, že: kvalifikačné predpoklady vyhlásené vo výberovom konaní splnil 1 
uchádzač, ktorý bude pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, 
ktoré sa bude konať dňa 8. 2. 2019 v zasadačke obecného úradu Hnilčík, kde sa bude 
mať možnosť osobne sa predstaviť,  a zároveň prebehne aj voľba hlavného kontrolóra 

 
Návrh na uznesenie č. 2-30/1-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe informácie komisie na overenie splnenia 
náležitosti doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
Obce Hnilčík berie na vedomie, že do termínu na doručenie obálok bola doručená 1 obálka, 
kvalifikačné predpoklady splnil 1 uchádzač  a   ukladá pozvať uchádzača na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a vykonať voľbu hlavného kontrolóra. 
 
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 – Otváranie obálok na prenájom nebytových priestorov - informácia 
 
Zámer na prenájom nebytových priestorov bol schválený uznesením OZ v Hnilčíku č. 17-
14/12-2018 dňa 14. 12. 2018, bol zverejnený na web stránke obce Hnilčík. Obálky s ponukou 
na prenájom predmetných nebytových priestorov bolo potrebné doručiť na Obecný úrad 
v Hnilčík v zalepenej obálke do 29. 1. 2019 do 15.00. Poslanci obecného zastupiteľstva 
v Hnilčíku za prítomnosti starostu obce prevzalo 1 ks neporušenej obálky záujemcu 
o prenájom nebytových priestorov a skonštatovali, že záujemca splnil podmienky vyhlásené 
v zámere,  ponuku akceptovali pre záujemcu: Beáta Antošová, Hnilčík č. d. 215, účel 
prenájmu: Prevádzka potravín a zmiešaného tovaru. 
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Návrh na uznesenie č. 3-30/1-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe vyhodnotenia predložených ponúk na zámer 
prenájmu obecného majetku – nebytové priestory schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
na prízemí budovy Obecného úradu v Hnilčíku, č. súp. 38 o výmere 25 m2, účel využitia: 
prevádzka potravín a zmiešaného tovaru, doba prenájmu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 pre 
záujemcu: Antošová Beáta, Hnilčík č. d. 215 a ukladá vyhotoviť nájomnú zmluvu. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, Vlastimil Novotta, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 1 Beáta Antošová 
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
 
K bodu č. 4. 3 – Poverenie zástupcu starostu obce 
 
Jednou z povinností novozvoleného starostu je výber a poverenie zástupcu starostu. Podľa 
právnej úpravy platnej do 31.3.2010 zástupcu starostu na návrh starostu volilo zastupiteľstvo. 
S ohľadom na skutočnosť, že zástupca starostu zastupuje starostu a musí so starostom úzko 
spolupracovať, zákonodarca novelou zákona o obecnom zriadení zveril starostovi oprávnenie 
vybrať si spomedzi zvolených poslancov zástupcu, a to bez ohľadu na súhlas zastupiteľstva s 
týmto výberom. Starosta obce poveril zastupovaním starostu Líviu Ondrejčíkovú, ktorá 
poverenie prijala. Zástupcovi starostu obce neuvoľneného na výkon funkcie patrí odmena, 
ktorá je stanovená v zásadách o odmeňovaní poslancov vo výške 30,-- eur mesačne. Odmena 
bude zverejnená na web stránke obce Hnilčík. Materiál bol poslancom predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 4-30/1-2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie poverenie zástupcu starostu obce. 
Zástupcom starostu obce bol(a) poverený(á) Lívia Ondrejčíková. 
 
 
K bodu č. 4. 4 – Zákon o veterinárnej starostlivosti - informácia 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o novele zákona č. 39/2007 Z. z., 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá majiteľom 
(držiteľom) povinné čipovanie, obci ukladá informovať občanom o tejto povinnosti spôsobom 
v obci obvyklým, uzatvoriť zmluvu s odchytovou a karanténnou stanicou pre túlavých psov. 
Zároveň bol predložený návrh textu na informáciu občanov. Poslanci obecného zastupiteľstva 
túto informáciu prerokovali.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh na uznesenie č. 5-30/1-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o novele zákona č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ukladá:  

- každému vlastníkovi (držiteľovi) psa zaslať oznámenie o povinnosti zabezpečenia 
trvalého označenia psov, 
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- umiestniť oznámenie na web stránke obce a úradnej tabuli, 
- uzatvoriť zmluvu s karanténnou stanicou alebo útulkom za účelom zabezpečenia 

umiestnenia odchytených zvierat 
 
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 – GDPR v súvislosti s poslancami obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o informačnej povinnosti obce 
voči poslancom obecného zastupiteľstva v Hnilčíku v súvislosti s GDPR. Poslanci pri výkone 
poslaneckého mandátu prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, zároveň 
obecné úrady spracovávajú osobné údaje členov obecného zastupiteľstva. Je potrebné, aby 
všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli o tomto informovaní. Obec pripravila na základe 
odporúčania ZMOS-u poverenia a súhlasy.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 6-30/1-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie, že obec si splnila  informačnú povinnosť 
voči poslancom obecného zastupiteľstva v Hnilčíku  a informovala poslancov obecného 
zastupiteľstva ako dotknuté osoby o spracuvávaní ich osobných údajov. 
 
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 -  1. Poverenie na vykonanie výberového konania pre investičnú 
akciu: „Obnova hasičskej zbrojnice Hnilčík“ 
Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o poverenie na vykonanie výberového konania 
na dodávateľa stavebných prác pre investičnú akciu: „Obnovenie hasičskej zbrojnice 
Hnilčík“. Výber dodávateľa sa uskutoční dodávateľským spôsobom. 
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh prerokovalo a skonštatovalo, že vo výzve na 
predloženie cenových ponúk by mali byť zahrnuté aj podmienky ako napr. firma bude 
z okolia do 50 km a pod. Na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanci predložia 
požadované podmienky, ktoré budú zapracované do výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
 
Návrh na uznesenie č. 7-30/1-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

poveruje 
Ľubomíra Kačíra, starostu obce na zabezpečenie vykonania výberového konania na výber 
dodávateľa stavebných prác pre investičnú akciu: „Obnova hasičskej zbrojnice Hnilčík.“ 
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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  
 
 
k bodu č. 5 – Rôzne – 2. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu 
v programe Terra Incognita „podpora kreatívneho cestovného ruchu 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o vyhlásenej výzve na 
predkladanie žiadostí o dotáciu v programe Terra Incognita: „Podpora kreatívneho cestovného 
ruchu“  

- žiadosť je potrebné vyhotoviť a doručiť do 8. 2. 2019, 
- rozpätie podpory a spôsob financovania: v závislosti od charakteru a náročnosti 

projektu od 5.000,-- eur maximálne 15.000,-- €, 
- spoluúčasť obce: 10%, 
- ukončiť práce do 31. 10.2019, 
- navrhovaný účel: skrášlenie a skultúrnenia prostredia okolo budovy MŠ a banského 

múzea – informačná tabuľa, lavičky, pieskovisko, preliezky, ....... využiť časť už 
vypracovaného projektu  

Žiadosť o poskytnutie dotácie vypracuje aj s prílohami p. Ing. Marián Jančura. 
Tento materiál nebol poslancom doručený z dôvodu, že prišiel až po odoslaní už pripravených 
materiálov. 
 
Návrh na uznesenie č. 8-30/1-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje podanie žiadosti na vyhlásenú výzvu na 
skultúrnenie a skrášlenie okolia MŠ a banského múzea s 10% spoluúčasťou obce. 
 
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 19.15 hod.   
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Zapísal/(a): Katarína Novottová                          

                       Ľubomír Kačír 

                                                                       starosta obce 

Overovatelia:  
Mgr. Ľubuša Šajdáková                                                                    ........................................ 

Lívia Ondrejčíková                                                               ........................................ 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 1-30/1-2019 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 30. 1. 2019 

 
 
 K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z  I. zasadnutia OZ konaného dňa 14. 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 I.  zasadnutia OZ, konaného 14. 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, 30. 1. 2019                                                                                     Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 2-30/1-2019 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 1. 2019 
 

k bodu č. 4. 1 – Otváranie obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Hnilčík - 
informácia 
 
                Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe informácie komisie na overenie 
splnenia náležitosti doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra Obce Hnilčík 

berie na vedomie, 
 

že do termínu na doručenie obálok bola doručená 1 obálka, kvalifikačné predpoklady splnila 
1 uchádzačka  a    

ukladá  
pozvať uchádzača na zasadnutie obecného zastupiteľstva a vykonať voľbu hlavného 
kontrolóra. 
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, 30. 1. 2019                                                                                     Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 3-30/1-2019 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 30. 1. 2019 

 
K bodu č. 4. 2 – Otváranie obálok na nájom nebytových priestorov - informácia  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku na základe vyhodnotenia predložených ponúk na zámer 
prenájmu obecného majetku – nebytové priestory 

schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Obecného úradu v Hnilčíku, č. súp. 38 
o výmere 25 m2, účel využitia: prevádzka potravín a zmiešaného tovaru, doba prenájmu: 1. 2. 
2019 – 31. 1. 2021 pre záujemcu: Antošová Beáta, Hnilčík č. d. 215 a ukladá vyhotoviť 
nájomnú zmluvu 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Mgr. Juraj Berčo, Lívia Ondrejčíková, Vlastimil Novotta, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 1 Beáta Antošová 
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku, 30. 1. 2019                                                                                     Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 4-30/1-2019 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 1. 2019 
 

K bodu č. 4. 3 – Poverenie zástupcu starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie poverenie zástupcu starostu obce. 
Zástupcom starostu obce bol(a) poverený(á) Lívia Ondrejčíková. 
 
V Hnilčíku, 30. 1. 2019                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 5-30/1-2019 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 1. 2019 
 

K bodu č. 4. 4 – Zákon o veterinárnej starostlivosti – informácia  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o novele zákona č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a  

ukladá  
- každému vlastníkovi (držiteľovi) psa zaslať oznámenie o povinnosti zabezpečenia 

trvalého označenia psov, 
- umiestniť oznámenie na web stránke obce a úradnej tabuli, 
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- uzatvoriť zmluvu s karanténnou stanicou alebo útulkom za účelom zabezpečenia 
umiestnenia odchytených zvierat 

 
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, 30. 1. 2019                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 6-30/1-2019 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 1. 2019 
 

K bodu č. 4. 5 – GDPR v súvislosti s poslancami 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie, 
že obec si splnila   informačnú povinnosť voči poslancom obecného zastupiteľstva v Hnilčíku  
a informovala poslancov obecného zastupiteľstva ako dotknuté osoby o spracovávaní ich 
osobných údajov. 
 
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, 30. 1. 2019                                                                                      Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 7-30/1-2019 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 1. 2019 
 

K bodu č. 5 – Rôzne -  1. Poverenie na vykonanie výberového konania pre investičnú 
akciu: „Obnova hasičskej zbrojnice Hnilčík“ 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

poveruje 
Ľubomíra Kačíra, starostu obce na zabezpečenie vykonania výberového konania na výber 
dodávateľa stavebných prác pre investičnú akciu: „Obnova hasičskej zbrojnice Hnilčík“ 
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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  
 
V Hnilčíku, 30. 1. 2019                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

Uznesenie č. 8-30/1-2019 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 1. 2019 
 

K bodu č. 5 – Rôzne -  Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe 
Terra Incognita „podpora kreatívneho cestovného ruchu“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

schvaľuje 
podanie žiadosti na vyhlásenú výzvu na skultúrnenie a skrášlenie okolia MŠ a múzea s 10% 
spoluúčasťou obce. 
 
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, 30. 1. 2019                                                                                   Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 
 

 


