
Zápisnica 

zo  VI.  Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 
4. 10. 2019 

 

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

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

4.1. Plán obnovy verejného vodovodu  
4.2. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – prehodnotenie výmery 
4.3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
4.4. Použitie rezervného fondu 
4.5. Vyúčtovanie drobných akcií v obci – informácia 
4.6. Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík na vykonávanie inej zárobkovej 

činnosti 
4.7. Správa o výsledky kontroly hlavnej kontrolórky 

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. Lívia Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
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: - zasadnutia sa zúčastnila MVDr. Zuzana 
Barčová, ako zástupcu pracovnej skupiny vo veci „Slnečného údolia“ z uvedeného dôvodu sa 
mení bod programu číslo 5 - Rôzne 

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. Plán obnovy verejného vodovodu  
4.2. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – prehodnotenie výmery 
4.3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
4.4. Použitie rezervného fondu 
4.5. Vyúčtovanie drobných akcií v obci – informácia 
4.6. Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík na vykonávanie inej zárobkovej 

činnosti 
4.7. Správa o výsledky kontroly hlavnej kontrolórky 

5. Rôzne 
5.1. Slnečné údolie - informácia 

6. Uznesenia 

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 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 z V. zasadnutia OZ, konaného 12. 7. 2019. 

Návrh na uznesenie č. 47-4/10-2019  

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 V.  zasadnutia OZ, konaného 12. 7. 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 Plán obnovy verejného vodovodu 

Obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku predkladáme materiál a návrh uznesenia k plánu obnovy 
verejného vodovodu, ktorý vybudovala Obec Hnilčík, a ktoré sú v obce Hnilčík  a boli zverené 
spoločnosti Aquaspiš plus, s. r. o., Rudňany 433, do prevádzkovania. 

 Ide o vodné zdroje v lokalitách:  

- vodný zdroj Ráztoky 
- vodný zdroj Horný Hnilčík a Cechy 
- vodný zdroj Horný Hnilčík 
- vodný zdroj Dolný Hnilčík 
- vodný zdroj Zimná dolina 
- vodný zdroj Bindt 
 Pre tieto vodné zdroje bola uzavretá  Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 
vlastníka (obce Hnilčík) prevádzkovateľom AquaSpiš plus s. r. o. Rudňany . Infraštrukturálny majetok 
vlastníka je verejný vodovod v obci Hnilčík. 

 V zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §15 
písm. g) resp. §16 písm. f), a vyhlášky č. 262/2010 Z.z. je povinnosťou vlastníka verejného vodovodu, 
vypracovať „Plán obnovy“ verejného vodovodu, najmenej na 10 rokov. Plán obnovy verejného 
vodovodu v obci Hnilčík je potrebné aktualizovať o 5 rokov. V tejto povinnosti podľa vyššie 
uvedeného zákona môže zastupovať vlastníka jeho prevádzkovateľ. 

 V súvislosti s vyššie uvedenými právnymi predpismi vypracovala spoločnosť Aquaspiš – 
vodné hospodárstvo s. r. o., Rudňany Plány obnovy verejného vodovodu a ktoré tvoria prílohu 
predkladaného materiálu. Z týchto plánov obnovy vyplýva, že po posúdení stavu vodovodov podľa 
odborných kritérií, medzi ktoré patrí najmä poruchovosť, kapacita potrubí, legislatívna úprava, vek 
potrubia  by bolo  potrebné v období rokov 2019-2028 investovať do obnovy predmetných vodovodov 
tak, ako je uvedené v pláne obnovy. 

 Plán obnovy je súčasťou predkladaného materiálu a bol zaslaný poslancom OZ.  

 Z uvedeného dôvodu odporúčame OZ tento plán obnovy schváliť. 

Návrh na uznesenie č. 48-4/10-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po prerokovaní materiálov   schvaľuje 

Plány obnovy verejného vodovodu v obci Hnilčík vypracovaného prevádzkovateľom Aquaspiš – 
vodné hospodárstvo s. r. o., Rudňany pre  

 
- vodný zdroj Ráztoky 
- vodný zdroj Horný Hnilčík a Cechy 



- vodný zdroj Horný Hnilčík 
- vodný zdroj Dolný Hnilčík 
- vodný zdroj Zimná dolina 
- vodný zdroj Bindt 
 
podľa prílohy č. 1 

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 Žiadosť o odkúpenie pozemkov – prehodnotenie výmery 

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    schválilo   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. 
 
Dôvod na zrušenie uznesenia:  kupujúci pri podpise zmluvy predložili overený originál GP č. 
22/2019 zo dňa 20. 8. 2019, vyhotovený p. geodetom Ing. Milošom Kršjakom, v ktorom sú výmery 
predávaných nehnuteľností odlišné ako v návrhu prvého GP č. 22/2019 zo dňa 12. 4. 2019. Pri 
telefonickej konzultácii s p. Ing. Kršjakom nám bolo vysvetlené, že sú veľké rozdiely 
v pozemkových nehnuteľnostiach zakreslených v mapách a v teréne. GP overený správou katastra, by 
mal byť smerodatný. Zároveň nám bola doručená žiadosť o úpravu výmery predávaných 
nehnuteľností a to: 

pôvodne novovytvorená parcela C KN č. 1324/6 58 m2 – nová výmera 57 m2 –rozdiel -1m2 

pôvodne novovytvorená parcela C KN č. 1325/1 201m2 – nová výmera 228m2 – rozdiel +27m2. 

 

Návrh na uznesenie č. 49-4/10-2019 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po prerokovaní materiálov 
ruší 

uznesenie č. 40-12/7-2019. 
 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 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 20. 8. 2019 a to: parc. č. C KN 1324/6 ako trvalý trávnatý porast  vo výmere 



57 m2 a parc. č. C KN 1325/1 ako orná pôda vo výmere 228 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. Kúpna cena predávaných 
nehnuteľností je 570,-- €, slovom päťstosedemdesiateur.. 
 
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. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Starosta obce Ľubomír Kačír predložil poslancom OZ žiadosť, ktorá bola na Obecný úrad v Hnilčíku 
doručená dňa 24. 7. 2019 od žiadateľky: Daniely Benešovej, rod. Ondrejčíkovej, bytom Hluboš č. 39, 
Příbram, ČR  vo veci odpredaja pozemku okolo rodinného domu, ktorého je spoluvlastníčkou. 

Obec Hnilčík v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, po vyhodnotení žiadosti,  zverejnila  zámer predaja nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom má rozhodnúť Obecné 
zastupiteľstvo Obce Hnilčík v zmysle VZN č. 19  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

pre kupujúcu: 
   
Meno a priezvisko     : Daniela Benešová, rod Ondrejčíková   

Trvale bytom             : Hluboš č. 39, 262 22 okres Příbram, ČR 

Štátne občianstvo       : ČR 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa ktorým je, že predávaná pozemková nehnuteľnosť tvorí 
priľahlú plochu okolo stavby rodinného domu, ktorá je v jej podielovom spoluvlastníctve . 
Navrhujeme vyhovieť žiadateľke a odpredať predmetnú nehnuteľnosť ale iba v podiele ½. 
Materiál bol poslancom OZ doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 50-4/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 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: parcela C KN č. 1324/1 ako trvalý trávnatý porast o celkovej 
výmere 473 m2, v k. ú. Hnilčík, zapísaného na LV č. 1, prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ 
na predmetnej parcele do výlučného vlastníctva kupujúcej Daniely Benešovej, bytom Hluboš č. 39, 
Příbram, ČR. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel, ktorý je predmetom predaja je 236,5 m2 



z dôvodov hodných osobitného zreteľa ktorým je, že predávaná nehnuteľnosť tvorí priľahlú plochu 
okolo stavby rodinného domu, ktorá je v  podielovom spoluvlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 473,-
- eur, slovom štyristosedemdesiattri eur. 
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.  Použitie rezervného fondu  

Katarína Novottová, pracovníčka obce Hnilčík  predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na použitie 
rezervného fondu obce Hnilčík, ktorý je možno použiť aj vtedy ak: 

• V priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce, alebo na  likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami 
alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného 
rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky 
rezervného fondu. 

• O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo 
Dokument má na rozpočet obce nasledovný dopad: V prípade schválenia použitia rezervného fondu 
dôjde k nasledovným krokom: 

• V prípade čerpania RF na bežné výdavky dôjde k zapojeniu finančných prostriedkov 
z rezervného fondu do rozpočtu cez príjmové operácie. Rovnaká výška finančných 
prostriedkov sa prejaví v bežných výdavkov na odstránenie havarijných stavov. 

 
- Finančné prostriedky sa konkrétne použijú na odstránenie havarijného stavu mosta „Pod 

Sitkom“. Podľa záznamu z miestneho šetrenia konaného dňa 20. 3. 2019, Súčasný stav 
mostíka je nutné považovať za havarijný, vyžadujúci čo najskoršie riešenie. Nakoľko ide 
o jedinú vozidlami prejazdnú cestu do miestnej časti Ráztoky,  je nutné chápať vzniknutú 
situáciu ako závažnú, vážne ohrozujúcu bezpečnosť jej obyvateľov. Aj podľa protokolu 
z bežnej prehliadky mosta, je most vo veľmi zlom stave. Rozpočet na jeho opravu je cca 
6.216,-- € + DPH t.j. cca 7.500,-- €. Most bol opravený dodávateľom z obce, Dušanom 
Jančurom  v celkovej sume 3.190,-- € , materiál zakúpila obec v celkovej hodnote 
2.972,52 €  . Celkové náklady na opravu boli 6.162,52 € z toho 1.000,-- bol finančný 
príspevok Lesy mesta Spišská Nová Ves. Príspevok bol poskytovateľovi riadne 
vyúčtovaný listom v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Požadovaná 
výška na presun z RF 5.162,52 €. 

V prípade čerpania RF na kapitálové výdavky dôjde k zapojeniu finančných prostriedkov z rezervného 
fondu do rozpočtu cez príjmové operácie. Rovnaká výška finančných prostriedkov sa prejaví 
v kapitálových výdavkoch na konkrétnu investičnú akciu – konkrétne na: Havarijný stav – most pri 
Sitkovi. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č. 51-4/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- záznam z miestneho šetrenia , protokol ,  rozpočet mosta „Pod Sitkom“ so záverom, že 
súčasný stav mostíka je nutné považovať za havarijný, vyžadujúci čo najskoršie riešenie. 
Nakoľko ide o jedinú vozidlami prejazdnú cestu do miestnej časti Ráztoky, je nutné chápať 
vzniknutú situáciu ako závažnú, vážne ohrozujúcu bezpečnosť jej obyvateľov. 



prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

            schvaľuje 

Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

- na úhradu faktúry za opravu mosta, na nákup potrebného materiálu v celkovej výške 
5.162,52 € 

-  
v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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 Vyúčtovanie drobných akcií v obci – informácia  
Ľubomír Kačír, starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu správu o vykonaných drobných 
akciách v obci a to:  

Cintorín Ráztoky 
 
Materiál na opravu oplotenia t. j. pletivo, stĺpiky a drobný materiál potrebný na upevnenie pletiva a  
hotovosť vo výške 300,-- eur na zakúpenie suchého betónu nám daroval p. Marián Bednár z Košíc 
(rodák z Ráztok) , obec zrealizovala terénne úpravy a zabezpečila chýbajúci materiál. Vzhľadom na to, 
že materiál bol darovaný približnú cenu vieme iba odhadnúť- oprava oplotenia cintorína Ráztoky je vo 
výške 2.700,-- €. 
 
Oprava vnútorných priestorov MŠ 
 

- oprava vstupu do MŠ – staré omietky za nové, sokel – namaľovanie, namontovanie 2 ks 
madlá, náter okien a dverí 

- šatňa – staré omietky za nové, sokel – maľovanie, zárubne – maľovanie, vnútorné nátery stien 
a stropu, okno – vysprávky+maľovanie 

 
Na tieto práce bol zakúpený materiál v celkovej hodnote 470,08 € a vykonané práce v celkovej výške 
809,-- €. t. j. spolu ................1.279,08 € 

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

Návrh na uznesenie č. 52-4/10-2019 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku po prerokovaní materiálov berie na vedomie uskutočnenie 
drobných akcií na zveľadení obecného majetku a to: 
 

- oprava oplotenia cintorín Roztoky  
- oprava vnútorných priestorov MŠ 



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 – Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík na vykonávanie inej 
zárobkovej činnosti 

V zmysle § 18  ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ing. Božena Gajanová ako hlavný kontrolór obce Hnilčík 
predložila Obecnému zastupiteľstvu „Žiadosť o udelenie súhlasu podnikať alebo vykonávať inú 
zárobkovú činnosť“, a to z dôvodu, že  sa zúčastnila výberového konania na pozíciu vedúcej 
ekonomického referátu, ktoré sa konalo dňa 21. augusta 2019 na Obecnom úrade Nálepkovo, v ktorom  
ako uchádzač uspela. Od 01.09.2019 pracuje na Obecnom úrade v Nálepkove ako vedúca 
ekonomického referátu. Túto skutočnosť oznámila obecnému zastupiteľstvu  zároveň aj listom a to 
„Oznámením o vykonávaní inej zárobkovej činnosti“. Uistila obecné zastupiteľstvo , že výkon  tejto 
činnosti  nebude mať vplyv na plnenie pracovných povinností na pozícií hlavného kontrolóra v obci 
Hnilčík 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č. 53-4/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík Ing. Božene Gajanovej, aby 
k v zmysle § 18 odst. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
mohla podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 
 
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. 7. – Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky 

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov hlavný kontrolór obce Ing. Božena Gajanová predložila Obecnému zastupiteľstvu správu 
o vykonaní kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov 
v hospodárení za I. polrok 2019 a skonštatovala, že v hospodárení obce Hnilčík za I. polrok 2019 
neboli zistené nedostatky  

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

 

 



Návrh na uznesenie č. 54-4/10-2019 

Obecné zastupiteľstvo po predložení materiálu  berie na vedomie správu č. 02/2019 o výsledku 
kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov v hospodárení I. 
polrok 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 5.1 – Rôzne – Slnečné údolie - informácia 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj občianka MVDr. Zuzana Barčová, ako zástupca 
občanov žijúcich v okolí nehnuteľnosti, na ktorej sa pripravuje investičný zámer „Slnečné údolie“. 
Informovala sa u starostu, či od posledného spoločného stretnutia sa niečo v tejto veci oficiálne udialo. 
Starosta obce informoval MVDr. Zuzana Barčovú, ako zástupcu občanov, že od posledného stretnutia 
investora s občanmi sa nič oficiálne neudialo, nikto starostu v tento veci nekontaktoval. 
Všetci prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva, po prerokovaní tohto bodu programu sa zhodli 
na tom, že : vzhľadom na skutočnosť, že práce na odstránení stavby boli už začaté a naďalej aj 
pokračujú, že už bola odstránená stará strešná krytina (eternit) Stavebný úrad obce Hnilčík vykoná 
štátny stavebný dohľad. 
 
Návrh na uznesenie č. 55-4/10-2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pokračovaní búracích prác a odvoze 
stavebného odpadu z pozemkovej nehnuteľnosti a ukladá prostredníctvom stavebného úradu  nariadiť 
výkon štátneho stavebného dohľadu.  

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. 7 – Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal(a)  Katarína Novottová 

 

                                                                                                               Ľubomír Kačír 

                                                                                                               starosta obce  v. r.  

Overovatelia: 

Mgr. Lívia Ondrejčíková 

Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

Prílohy: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 47-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

 K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ konaného dňa 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 z V.  zasadnutia OZ, konaného 12. 7. 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, 4. 10. 2019            Ľubomír Kačír 
                                                  starosta obce 

Uznesenie č. 48-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 4.1 Plán obnovy verejného vodovodu 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po prerokovaní materiálov   schvaľuje 

Plány obnovy verejného vodovodu v obci Hnilčík vypracovaného prevádzkovateľom Aquaspiš – 
vodné hospodárstvo s. r. o., Rudňany pre  

 
- vodný zdroj Ráztoky 
- vodný zdroj Horný Hnilčík a Cechy 
- vodný zdroj Horný Hnilčík 
- vodný zdroj Dolný Hnilčík 
- vodný zdroj Zimná dolina 
- vodný zdroj Bindt 
 
podľa prílohy č. 1 

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, 4. 10. 2019                                                                                                  Ľubomír Kačír 
                                                      starosta obce 

 
 



Uznesenie č. 49-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 4.2 Žiadosť o odkúpenie pozemkov – prehodnotenie výmery 
 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po prerokovaní materiálov 
ruší 

uznesenie č. 40-12/7-2019. 
 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 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 20. 8. 2019 a to: parc. č. C KN 1324/6 ako trvalý trávnatý porast  vo výmere 
57 m2 a parc. č. C KN 1325/1 ako orná pôda vo výmere 228 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. Kúpna cena predávaných 
nehnuteľností je 570,-- €, slovom päťstosedemdesiateur.. 
 
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, 4. 10. 2019                                                                                         Ľubomír Kačír 
                                             starosta obce 
 

Uznesenie č. 50-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 4. 3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 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: parcela C KN č. 1324/1 ako trvalý trávnatý porast o celkovej 
výmere 473 m2, v k. ú. Hnilčík, zapísaného na LV č. 1, prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ 
na predmetnej parcele do výlučného vlastníctva kupujúcej Daniely Benešovej, bytom Hluboš č. 39, 
Příbram, ČR. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel, ktorý je predmetom predaja je 236,5 m2 



z dôvodov hodných osobitného zreteľa ktorým je, že predávaná nehnuteľnosť tvorí priľahlú plochu 
okolo stavby rodinného domu, ktorá je v  podielovom spoluvlastníctve kupujúcej, za kúpnu cenu 473,-
- eur, slovom štyristosedemdesiattri eur. 
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, 4. 10. 2019                 Ľubomír Kačír 
                                                 starosta obce 

Uznesenie č. 51-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 4. 4.  Použitie rezervného fondu 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- záznam z miestneho šetrenia , protokol ,  rozpočet mosta „Pod Sitkom“ so záverom, že 
súčasný stav mostíka je nutné považovať za havarijný, vyžadujúci čo najskoršie riešenie. 
Nakoľko ide o jedinú vozidlami prejazdnú cestu do osady, je nutné chápať vzniknutú situáciu 
ako závažnú, vážne ohrozujúcu bezpečnosť jej obyvateľov. 

prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

            schvaľuje 

Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

- na úhradu faktúry za opravu mosta, na nákup potrebného materiálu v celkovej výške 
5.162,52 € 

v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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, 4. 10. 2019                   Ľubomír Kačír 
                                                     starosta obce 
 

 
 

 



 

Uznesenie č. 52-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 4.5 Vyúčtovanie drobných akcií obci - informácia 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku po prerokovaní materiálov 

berie na vedomie 

uskutočnenie drobných akcií na zveľadení obecného majetku a to: 
oprava oplotenia cintorín Ráztoky  
oprava vnútorných priestorov MŠ 

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, 4. 10. 2019                  Ľubomír Kačír 
                                                   starosta obce 

Uznesenie č. 53-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 4. 6.  Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík na vykonávanie inej 
zárobkovej činnosti 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Hnilčík Ing. Božene Gajanovej, 
aby k v zmysle § 18 odst. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov mohla podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

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, 4. 10. 2019                                  Ľubomír Kačír 
                                                            starosta obce 
 
 

 
 



Uznesenie č. 54-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu  4. 7. Správa o výsledku kontroly  hlavnej kontrolórky 

Obecné zastupiteľstvo po predložení materiálu  berie na vedomie správu č. 02/2019 o výsledku 
kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov v hospodárení I. 
polrok 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, 4. 10. 2019                   Ľubomír Kačír 
                                                    starosta obce 

Uznesenie č. 55-4/10-2019 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 4. 10. 2019 
 

K bodu 5.1 „Slnečné údolie“ – informácia “ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pokračovaní búracích prác a odvoze 
stavebného odpadu z pozemkovej nehnuteľnosti a ukladá prostredníctvom stavebného úradu  nariadiť 
výkon štátneho stavebného dohľadu. 

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, 4. 10. 2019                   Ľubomír Kačír 
                                                     starosta obce 
 

 
 
 

 

 

 

 


