
Zápisnica 

z  V.  Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 
12. 7. 2019 

 

Prítomní:         Ľubomír Kačír  starosta obce 
                          Poslanci: Beáta Antošová 
                                           Mgr. Juraj Berčo 
                                           Vlastimil Novotta 
                                           Mgr. Lívia Ondrejčíková 
                                           Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Neprítomní: 0 
Ďalší prítomní: Ing. Božena Gajanová 
Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny v prílohe 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Program  

4.1. Pozvanie p. Ing. Zuzany Záborskej – OOCR Slovenský raj  
4.2. Odpredaj pozemkov - žiadosť 
4.3. VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Hnilčík  - návrh 
4.4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hnilčík – návrh 
4.5. Vykonanie kontroly prijatých uznesení v roku 2018 – správa 
4.6. VZN č. 4/2019 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov ... ŠJ - návrh 

5. Rôzne 
5.1. Správa o stave mostov v obci Hnilčík 
5.2. Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) - MŠ  

      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. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta 
Zapisovateľ: Katarína Novottová 
 
 
 
 
 



Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu z dôvodu, že podklady boli doručené 
až po uzávierke materiálov k navrhovanému programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Starosta obce Ľubomír Kačír upresnil bod Rôzne: 

5.3  Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu obce  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje  upresnenie bodu Rôzne 

Doplnený a schválený PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Program  

4.1. Pozvanie p. Ing. Zuzany Záborskej – OOCR Slovenský raj  
4.2. Odpredaj pozemkov - žiadosť 
4.3. VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Hnilčík  - návrh 
4.4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hnilčík – návrh 
4.5. Vykonanie kontroly prijatých uznesení v roku 2018 – správa 
4.6. VZN č. 4/2019 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov ... ŠJ - návrh 

5. Rôzne 
5.1. Správa o stave mostov v obci Hnilčík 
5.2. Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) - MŠ  
5.3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. 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 konaného dňa 8. 6. 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 IV. zasadnutia OZ, konaného 8. 6. 2019. 

Návrh na uznesenie č. 38-12/7-2019 

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 IV.  zasadnutia OZ, konaného 8. 6. 2019 

 

 

 



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

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

K bodu 4. Program 

K bodu 4.1 Pozvanie p. Ing. Zuzany Záborskej – OOCR Raj a Spiš“ 

Ľubomír Kačír, starosta obce pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva aj manažérku uvedeného 
združenia p. Ing. Zuzanu Záborskú. Hlavným dôvodom uvedeného pozvania bol vysoký členský 
príspevok zo strany obce na rok 2019 (500,-- €). Ing. Záborská predniesla obecnému zastupiteľstvu 
informácie o činnosti, zrealizovaných aktivitách, plánovaných aktivitách, rozpočte združenia, objasnila 
aj výpočet členského príspevku obcí a jeho použitie, podala informáciu o možnosti podávania 
projektov cez združenie. Na základe podaných informácii mali poslanci možnosť posúdiť potrebu 
zotrvania obce ako člena v OOCR Raj Spiš. Materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva 
predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

Návrh na uznesenie č. 39-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

1. berie na vedomie informácie ohľadom členstva a činnosti OOCR Raj – Spiš, ktoré predniesla 
p. Ing. Zuzana Záborská a po prehodnotení všetkých podaných informácii schvaľuje 
zotrvanie obce Hnilčík ako člena združenia  

2. a ukladá zaplatiť časť členského poplatku vo výške 300,-- € (podľa počtu prenocovaní v roku 
2018) a žiadať o odpustenie paušálneho členského poplatku vo výške 200,--€ formou 
písomnej žiadosti  

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

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

K bodu 4.2 Odpredaj pozemkov - žiadosť 

Ľubomír Kačír, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť, zo dňa 18. 4. 2019 od 
žiadateľov p. Karola Urbančíka a manž. Anny Urbančíkovej, rod. Rusinovej  vo veci odpredaja 
pozemkov v bezprostrednom okolí rodinného domu , ktorého sú spoluvlastníkmi . 

Vlastníkom nehnuteľností v bezprostrednom okolí rodinného domu č. súp. 2031 Hnilčík – Ráztoky je 
obec Hnilčík, nehnuteľnosti sú zapísané  na LV č. 1. Jedná novovytvorené pozemkové nehnuteľnosti 
v katastrálnom území obce Hnilčík zapísané na liste vlastníctva č. 1 a to parcelu C KN 1324/6 ako 
trvalý trávnatý porast vo výmere 58 m2 a novovytvorenú pozemkovú nehnuteľnosť v katastrálnom 
území obce Hnilčík zapísanú na liste vlastníctva č. 1 a to parcelu C KN 1325/1 ako orná pôda vo 
výmere 201 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom číslo 22/2019 geodetom Ing. Milošom 



Kršjakom na oddelenie pozemkov. Obec Hnilčík má zámer predať uvedené nehnuteľnosti z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa , v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Hnilčík považuje, že predávané pozemky tvoria 
priľahlú plochu okolo stavby rodinného domu Hnilčík - Ráztoky č. súp. 2026 a v bezprostrednej 
blízkosti pozemku, ktorých sú bezpodielovými spoluvlastníkmi. 

Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
zverejnila Obec na svojej web stránke. 

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

Návrh na uznesenie č. 40-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 čl. II, §5 ods. j a čl. IV §8 ods. 1    s c h v a ľ u j e   spôsob 
prevodu a prevod pozemku: novovytvorené pozemkové nehnuteľnosti podľa GP č. 22/2019 zo dňa 12. 
4. 2019 a to: parc. č. C KN 1324/6 ako trvalý trávnatý porast  vo výmere 58 m2 a parc. č. C KN 1325/1 
ako orná pôda vo výmere 201 m2 zapísané na LV 1 k. ú. Hnilčík pre kupujúcich: 
Meno a priezvisko       : Karol Urbančík   a manželka 
Meno a priezvisko       : Anna Urbančíková, rod. Rusinová 
Obidvaja trvale bytom: Tehelná 1320/5, Gelnica 
Štátne občianstvo       : SR 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa ktorým je, že predávané pozemky tvoria priľahlú plochu okolo 
stavby rodinného domu, ktorá je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve a v bezprostrednej blízkosti 
pozemkových nehnuteľností, ktorých sú bezpodielovými spoluvlastníkmi. 
 

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

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

K bodu 4. 3. VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území obce Hnilčík  - návrh 
 
Starosta obce Ľubomír Kačír predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2019 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík z dôvodu, že dňa 1. 
apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá okrem 
iného zakotvila povinnosť pre obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením pravidlá času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb. Novým všeobecne záväzným nariadením navrhujeme normatívne 
určiť jednotné pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi 
predpismi, zároveň však rešpektovať aj záujmy podnikateľov a potreby občanov obce. V rámci 
určeného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
 
 



Návrh na uznesenie č. 41-12/7-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prerokovalo predložený návrh VZN č. 3/2019 o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík a podľa § 4 §6 a 11 ods. 4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. uznáša sa na VZN č. 3/2019 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík 

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

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

K bodu 4. 4.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hnilčík – návrh  

Ing. Božena Gajanová- hlavná kontrolórka  obce Hnilčík , v zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu  
raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č. 42-12/7-2019 
Obecné zastupiteľstvo  obce Hnilčík po predložení materiálu schvaľuje návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórke obce Hnilčík na II. polrok  

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová,  Mgr. Juraj BerčoVlastimil Novotta, Mgr. 

Lívia Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 

K bodu 4.5 Vykonanie kontroly prijatých uznesení v roku 2018 - správa 
Ing. Božena Gajanová – hlavný kontrolór obce Hnilčík,  predniesla obecnému zastupiteľstva správu 
o vykonaní kontroly prijatých uznesení v roku 2018 . V zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá 
správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

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

Návrh na uznesenie č. 43-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po predložení materiálu berie na vedomie Správu č. 01/2019 
o výsledku kontroly prijatých uznesení v roku 2018 do zasadania OZ dňa 12.07. 2019. 

 

 

 

 



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

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

k bodu č. 4. 6 – VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
... ŠJ – návrh 

Starosta obce Ľubomír Kačír predložil obecného zastupiteľstvu návrh VZN obce Hnilčík . 
4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík od 
1. 9. 2019. Prvým dôvodom je zmena zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVaR SR, na základe ktorej štát poskytuje vybraným skupinám stravníkov 1,20 € ako 
príspevok na stravu. Od  1. 9. 2019  sa táto dotácia dotýka aj detí v predškolskom veku aj 
v našj Materskej škole. Druhým dôvodom na prijatie nového VZN je zmena finančných 
pásiem na nákup potravín na jedlo, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR, ktoré budú platné od 1. 9. 
2019. 

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

Návrh na uznesenie k prijatiu predmetného VZN 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 4/2019 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík 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 obce Hnilčík č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku 
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík. 

 

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                   Ľubomír Kačír 

                                                             starosta obce 

 



K bodu  5.1 Správa o stave mostov v obci Hnilčík 

Starosta obce Ľubomír Kačír oboznámil poslancov so stavom niektorých mostov v obci 
Hnilčík: Podľa protokolov z bežnej prehliadky mosta sú mosty vo veľmi zlom stave, ku 
protokolom boli doložené aj rozpočty na ich opravu. 

- most pri Chmúrovej – veľmi zlý stav - 4.315,84 € + DPH  
- most pri Ocú – zlý stav 
- most pri p. Berčovi – vyhovujúci 
- most na Štacione – veľmi zlý stav – 6.216,03 € + DPH 

Mosty, ktorý majú veľmi zlý stav sa budú v najbližšej dobe opravovať.  

Návrh na uznesenie č. 44-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie technický stav mostov a rozpočty na ich 
opravu  

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

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

K bodu 5.2 Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) - MŠ 

Mgr. Juraj Berčo a starosta obce Hnilčík  predniesli obecnému zastupiteľstvu správu 
o pokračovaní v investičnej akcii „Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie)“ 

- dodávateľovi stavebných prác sa zo strany obce zaslalo ukončenie zmluvy o dielo – 
list zostal neprevzatý 

- konateľ firmy navštívil starostu obce, ktorý zvolal jednanie za prítomnosti – konateľa 
firmy na dodávku prác, Mgr. Juraj Berča –poslanca OZ a právneho zástupcu 
povereného konať v tejto veci, p. Nováčeka-  stavebného  dozora a starostu obce 

- konateľ firmy sa zaviazal do dvoch pracovných dní zaslať mailom na obec: 

- súpis vykonaných prác s vyčíslením preinvestovanej  sumy  

       - súpis prác, ktoré je potrebné ešte vykonať s vyčíslením sumy na preinvestovanie 

- do dnešného dňa však dodávateľ žiadne údaje nedoručil 

- na najbližšom zastupiteľstve sa určí ďalší postup  

Návrh na uznesenie č. 45-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie správu o pokračovaní v investičnej 
akcii „Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie) a súhlasí s uvedeným postupom  



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

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

K bodu 5.3 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Starosta obce informoval poslancov OZ o došlej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce od občana 
– fyzickej osoby: Fabíny Slavomír, bytom Hnilčík – Bindt na akciu: „3. ročník 
bedmintonového turnaja pod názvom Bindt Kap“ Je to organizovanie akcie zameranej na 
šport – bedminton, ktorej sa zúčastní 15 zmiešaných párov. Finančné prostriedky by použili 
na nákup tričiek pre každého súťažiaceho s potlačou erbu obce Hnilčík . Forma prezentácie by 
bola obecné noviny a internetová stránka obce. 

Podľa zákona o rozpočtových prvidlách územnej samosprávy a tiež VZN obce Hnilčík č. 3/2015 obec 
môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo na území 
obce, alebo pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo 
poskytujú služby obyvateľom obce, za podmienok ustanovených VZN len na podporu všeobecne 
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verjnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnanosti. 

Z uvedeného vyplýva, že obec nemôže poskytovať dotácie fyzickej osobe – občanovi. 

Návrh na uznesenie č. 46-12/7-2019 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hnilčík pre 
žiadateľa Slavomíra Fabínyho, bytom Hnilčík z dôvodu, že obec nemôže poskytovať dotácie fyzickej 
osobe – občanovi.  

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                                                                                                     Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 
 

 

 

 

 



K bodu č. 7 – Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal(a)  Katarína Novottová 

 

                                                                                                               Ľubomír Kačír 

                                                                                                               starosta obce v.r. 

 

Overovatelia: 

Mgr. Juraj Berčo 

Vlastimil Novotta 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 
- Návrh programu zasadnutia 
- Návrhy uznesení OZ s prílohami 
- Uznesenia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 38-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo  IV. zasadnutia OZ konaného dňa 8. 6. 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 IV.  zasadnutia OZ, konaného 8. 6. 2019 

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019             Ľubomír Kačír 

                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 39-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 4.1 Pozvanie p. Ing. Zuzany Záborskej – OOCR Raj a Spiš“ 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

1. berie na vedomie informácie ohľadom členstva a činnosti OOCR Raj – Spiš, ktoré predniesla 
p. Ing. Zuzana Záborská a po prehodnotení všetkých podaných informácii schvaľuje 
zotrvanie obce Hnilčík ako člena združenia  

2. a ukladá zaplatiť časť členského poplatku vo výške 300,-- € (podľa počtu prenocovaní v roku 
2018) a žiadať o odpustenie paušálneho členského poplatku vo výške 200,--€ formou 
písomnej žiadosti  

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                                                                                 Ľubomír Kačír 

                                                 starosta obce 



Uznesenie č. 40-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 4.2 Odpredaj pozemkov – žiadosť 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 čl. II, §5 ods. j a čl. IV §8 ods. 1    s c h v a ľ u j e   spôsob 
prevodu a prevod pozemku: novovytvorené pozemkové nehnuteľnosti podľa GP č. 22/2019 zo dňa 12. 
4. 2019 a to: parc. č. C KN 1324/6 ako trvalý trávnatý porast  vo výmere 58 m2 a parc. č. C KN 1325/1 
ako orná pôda vo výmere 201 m2 zapísané na LV 1 k. ú. Hnilčík pre kupujúcich: 
 
Meno a priezvisko       : Karol Urbančík   a manželka 
Meno a priezvisko       : Anna Urbančíková, rod. Rusinová 
Obidvaja trvale bytom: Tehelná 1320/5, Gelnica 
Štátne občianstvo       : SR 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa ktorým je, že predávané pozemky tvoria priľahlú plochu okolo 
stavby rodinného domu, ktorá je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve a v bezprostrednej blízkosti 
pozemkových nehnuteľností, ktorých sú bezpodielovými spoluvlastníkmi. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
V Hnilčíku, 12. 7. 2019                                                                                         Ľubomír Kačír 

                                                 starosta obce 

Uznesenie č. 41-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 4. 3. VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce Hnilčík  - návrh 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prerokovalo predložený návrh VZN č. 3/2019 o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík a podľa § 4 §6 a 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. uznáša sa na VZN č. 3/2019 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hnilčík 

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

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

V Hnilčíku, 12. 7.  2019                 Ľubomír Kačír, 



                                                 starosta obce 

Uznesenie č. 42-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 4. 4.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hnilčík – návrh  

Obecné zastupiteľstvo  obce Hnilčík po predložení materiálu schvaľuje návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórke obce Hnilčík na II. polrok  

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová,  Mgr. Juraj BerčoVlastimil Novotta, Mgr. Lívia 

Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
V Hnilčíku, 12. 7. 2019                   Ľubomír Kačír 

                                                   starosta obce 

Uznesenie č. 43-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 4.5 Vykonanie kontroly prijatých uznesení v roku 2018 - správa 

 
Návrh na uznesenie č. 43-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po predložení materiálu berie na vedomie Správu č. 01/2019 

o výsledku kontroly prijatých uznesení v roku 2018 do zasadania OZ dňa 12.07. 2019. 

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

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
V Hnilčíku, 12. 7.  2019                   Ľubomír Kačír 

                                                 starosta obce 

 
 

 

 

 



 
Uznesenie  

Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu  4. 6. VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Hnilčík 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 4/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík 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 obce 

Hnilčík č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík 

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                   Ľubomír Kačír 

                                                         starosta obce 

Uznesenie č. 44-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu  5.1 Správa o stave mostov v obci Hnilčík 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie technický stav mostov a rozpočty na ich opravu  

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                   Ľubomír Kačír 

                                                  starosta obce 

 
 



Uznesenie č. 45-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 5.2 Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) - MŠ 

Návrh na uznesenie č. 45-12/7-2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie správu o pokračovaní v investičnej akcii 

„Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie) a súhlasí s uvedeným postupom  

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                   Ľubomír Kačír 

                                                   starosta obce 

Uznesenie č. 46-12/7-2019 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 12. 7. 2019 

K bodu 5.3 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hnilčík pre 

žiadateľa Slavomíra Fabínyho, bytom Hnilčík z dôvodu, že obec nemôže poskytovať dotácie fyzickej 

osobe – občanovi.  

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

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

V Hnilčíku, 12. 7. 2019                   Ľubomír Kačír 

                                                   starosta obce 

 

 

 

 


