
Zápisnica 

zo  VII.  Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 
5. 11. 2019 

 

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

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

4.1. Nájomný byt Hnilčík č. súp. 244, byt č. 4 
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: Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo 
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:   

1. Havarijný stav vodojemu Tokárne 
2. Petícia občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík – Ráztoky -Poľana 
3. Požiadavky občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík – Bindt 

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  
5. Rôzne 

5.1. Havarijný stav vodojemu Tokárne 
5.2. Petícia občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík – Ráztoky – Poľana 
5.3. Požiadavky občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík - Bindt 

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 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 VI. zasadnutia OZ, konaného 4. 10. 2019. 

Návrh na uznesenie č. 56-5/11-2019  

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 VI.  zasadnutia OZ, konaného 4. 10. 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 Nájomný byt Hnilčík č. súp. 244, byt č. 4 

Starosta obce Ľubomír Kačír oboznámil obecné zastupiteľstvo so vzniknutou situáciou ohľadom 
nájomného bytu v bytovke č. súp. 244, byt č. 4, nájomná zmluva bola uzatvorená s neb. p. Jánom 
Tomajkom a keďže nájomník zomrel, nájomná zmluva skončila smrťou nájomníka. Do termínu 
konania zastupiteľstva nikto o ten byt z jeho terajších obyvateľov ani o vzniknutú situáciu neprejavil 
ani najmenší záujem. Z uvedeného dôvodu je potrebné doriešiť vzniknutú situáciu. Poslanci obecného 
zastupiteľstva sa po prerokovaní tejto situácie zhodli na tomto postupe: napísať výzvu na vypratanie 
a odovzdanie bytu s tým, že ak má niekto o tento byt záujem, je potrebné v najbližšej dobe doručiť na 
obecný úrad žiadosť o pridelenie nájomného bytu s povinnými príloha a samozrejme k žiadosti je 
nutné priložiť aj doklad o príjme žiadateľa, aby bolo jasné že žiadateľ je schopný platiť náklady 
spojené s bývaním. O vyhodnotení doručených žiadosti a pridelení predmetného bytu bude obecné 
zastupiteľstvo rozhodovať na svojom najbližšom zasadnutí OZ. 

Návrh na uznesenie č. 57-5/11-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík ukladá zaslať výzvu na vypratanie bytu s tým, že ak majú občania 
záujem o tento byt, je potrebné si napísať novú žiadosť so všetkými povinnými prílohami 
a zdokladovať príjem, z ktorého bude jasné, že žiadateľ je schopný platiť náklady spojené s bývaním.. 
O pridelení bytu rozhodne OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. 12. 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. Havarijný stav vodojemu Tokárne 

Starosta obce Ľubomír Kačír informoval obecné zastupiteľstvo o vzniknutej situácie na vodojeme 
Tokárne. Prevádzkovateľ verejného vodovodu firma Aqua Spiš plus s. r. o. Rudňany vykonala dňa 8. 
10. 2019 technickú obhliadku vodojemu Tokárne. Písomne nás upozornila, že vodojem je 
v nevyhovujúcom stave z dôvodu únikov pitnej vody cez steny vodojemu. Tento stav bol prvýkrát 
zistený pred 15 rokmi, kedy sa to riešilo izolačnými nátermi. Po terajšej obhliadky sa zistilo, že úniky 
sa obnovili a hrozí narušenie celistvosti vodojemu a nedoporučujú rieši tento stav ďalšími izolačnými 
nátermi. Pre posúdenie celkovej situácie je potrebné zabezpečiť odborný posudok statika a urobiť 
skúšku vodotesnosti vodojemu. Tieto práce sa však dajú vykonávať len pri prázdnej nádrži a to by 
znamenalo dlhodobé prerušenie dodávky pitnej vody. Ako náhradné riešenie doporučili dobudovať 
v manipulačnej komore vodojemu plastovú nádrž s objemom 17 m3, ktorá v prípade havarijného stavu 
a rekonštrukčných prác bude slúžiť ako náhradný vodojem. V tomto období sa vykonáva 
vyhodnotenie cenových ponúk  oslovených firiem na zhotovenie plastovej nádoby s požadovaným 
rozmerom a objemom.  
 
Návrh na uznesenie č. 58-5/11-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie havarijný stav vodojemu Tokárne a ukladá 
vykonať potrebné opatrenia na odstránenie havarijného stavu vodojemu a zabezpečenie dodávky pitnej 
vody pre občanov. 
 
 
 



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. Petícia občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík – Ráztoky (Poľana) 
Starosta obce Ľubomír Kačír predložil obecnému zastupiteľstvu petíciu občanov, chatárov 
a chalupárov Hnilčík – Ráztoky (Poľana) za opravu cesty – miestnej komunikácie. Z petície citoval:“ 
Táto je v súčasnosti v stave nezodpovedajúcom účelu, na ktorá je určená, nakoľko je v dezolátnom 
stave. Ďalej sa tento stav rapídne zhoršuje po každej búrke a silnom daždi, kedy po nej voda prudko 
steká, zväčšuje výmole a na ceste ostávajú ostré balvany, ktoré poškodzujú vozidlá obyvateľov, 
majiteľov nehnuteľnosti aj návštevníkov....“ Starosta obce navrhol zároveň aj riešenie a to: objednať 
mechanizmus, ktorý stred miestnej komunikácie zbágruje, nabágrovaná zemina sa presunie do 
vyjazdených koľají na komunikácii, následne objednať stroj na zhutnenie nabágrovanej zeminy a tým 
by sa dočasne poriešil  veľmi zlý stav komunikácii. Zároveň oboznámil poslancov, že obec sleduje 
výzvy na dotácie, ale v súčasnosti nie je žiadna, aby sa dal poriešiť stav miestnych komunikácii 
a nielen v tomto úseku obce. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali tento navrhnutý postup 
a zhodli sa na tom, že zatiaľ je toto najlepším riešením, aby sa miestna komunikácia aspoň na nejaký 
čas sprejazdnila. 

Návrh na uznesenie č. 59-5/11-2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie doručenú petíciu občanov a chatárov Hnilčík  - 
Ráztoky (Poľana) na veľmi zlý stav miestnej komunikácie na Ráztoky – Poľana a ukladá vykonať 
opatrenia na zmiernenie tejto situácie.  

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 5. – 3. Požiadavky obyvateľov a chatárov obce Hnilčík - Bindt  

Starosta obce Ľubomír Kačír predložil obecnému zastupiteľstvu požiadavky, ktoré doručil na obecný 
úrad zástupca občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík – Bindt. Požiadavky sa týkali hlavne obnovenia 
prípadne nového osadenie verejného osvetlenia medzi chatami. Ďalej sa požiadavky týkali  pozemnej 
komunikácie – vyčistiť zanesený priepust, spevniť cestu pri p. Smoradovi, obnoviť asfaltovú cestu 
a opraviť zábradlie na chodníku od autobusovej zastávky. Po prerokovaní predloženej žiadosti obecné 
zastupiteľstvo skonštatovalo, že práce, ktoré sa dajú urobiť sa urobia svojpomocne a ostatné 
požiadavky sa budú plniť priebežne podľa finančných možností obce. 

Návrh na uznesenie č. 51-4/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie požiadavky občanov, chatárov a chalupárov 
Hnilčík – Bindt a ukladá postupne realizovať tieto požiadavky podľa finančných možností obce. 
 



 

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 č. 7 – Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 56-5/11-2019 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 11. 2019 

 K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 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 zo VI.  zasadnutia OZ, konaného 4. 10. 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 5. 11. 2019            Ľubomír Kačír 

                                                starosta obce 

Uznesenie č. 57-5/11-2019 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 11. 2019 

K bodu 4.1  -  Nájomný byt Hnilčík č. súp. 244, byt č. 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík ukladá zaslať výzvu na vypratanie bytu s tým, že ak majú občania 
záujem o tento byt, je potrebné si napísať novú žiadosť so všetkými povinnými prílohami 
a zdokladovať príjem, z ktorého budú platiť nájomné. O pridelení bytu rozhodne OZ na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 6. 12. 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, 5. 11. 2019        Ľubomír Kačír 

                                             starosta obce 

 
 

 



Uznesenie č. 58-5/11-2019 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 11. 2019 

K bodu 5. 1. – Rôzne – Havarijný stav vodojemu Tokárne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie havarijný stav vodojemu Tokárne a ukladá 
vykonať potrebné opatrenia na odstránenie havarijného stavu vodojemu a zabezpečenie dodávky pitnej 
vody pre občanov  

 
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, 5. 11. 2019                                                                                         Ľubomír Kačír 

                                                 starosta obce 

Uznesenie č. 59-5/11-2019 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 11. 2019 

K bodu 5. – 2. Petícia občanov a chatárov Hnilčík – Ráztoky (Poľana) 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie doručenú petíciu občanov a chatárov Hnilčík  - 
Ráztoky (Poľana) na veľmi zlý stav miestnej komunikácie na Ráztoky – Poľana a ukladá vykonať 
opatrenia na zmiernenie tejto situácie.  

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, 5. 11. 2019                Ľubomír Kačír 

                                                 starosta obce 



 
 
 
 
 

Uznesenie č. 60-5/11-2019 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 11. 2019 

K bodu 5. – 3. Požiadavky  občanov, chatárov a chalupárov Hnilčík - Bindt 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie požiadavky občanov, chatárov a chalupárov 
Hnilčík – Bindt a ukladá postupne realizovať tieto požiadavky podľa finančných možností obce. 

 

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, 5. 11. 2019                  Ľubomír Kačír 

                                                   starosta obce 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                                        


