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Zápisnica 

z  II.  Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 
15. 5. 2020 

 
Prítomní:         starosta obce:  Ľubomír Kačír   
                          Poslanci       : Beáta Antošová   
              Mgr. Juraj Berčo                                        
                                                  Mgr. Lívia Ondrejčíková 
 
Neprítomní: 2 – Novotta Vlastimil PN, Mgr. Ľubuša Šajdáková PN 
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. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
4.2. Záverečný účet obce - NÁVRH 
4.3. VZN č.2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce 

Hnilčík – NÁVRH 
4.4. Komisia pre ochranu verejného záujmu... – SPRÁVA 
4.5. Použitie rezervného fondu v roku 2020 - NÁVRH 

5. Rôzne 
             5.1.     Sunny Estates - Žiadosť o schválenie investičného zámeru 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ľubomír Kačír, starosta obce. Privítal všetkých 
prítomných.  
Neprítomní poslanci: 2 
Starosta obce  konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková 
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: 

- Neboli žiadne 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
Schválený PROGRAM 
 
Program:  

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

4.1. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
4.2. Záverečný účet obce - NÁVRH 
4.3. VZN č.2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce 

Hnilčík – NÁVRH 
4.4. Komisia pre ochranu verejného záujmu... – SPRÁVA 
4.5. Použitie rezervného fondu v roku 2020 - NÁVRH 

5. Rôzne 
             5.1.     Sunny Estates - Žiadosť o schválenie investičného zámeru 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 21. 2. 2020 
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 21. 2. 2020 
 
Návrh na uznesenie č. 11-15/5-2020  
 
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 21. 2. 2020 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, , Mgr. 

Ľubuša Šajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta 
 
 
K bodu 4. Program 
 
K bodu 4.1.  – Správa nezávislého kontrolóra o overení účtovnej závierky 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu, predložila obecnému zastupiteľstvu dôvodovú 
správu k povinnosti vyhotovenia výročnej správy  a overení účtovnej závierky audítorom. Povinnosť 
vyhotovenia výročnej správy ukladá § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
zmien a doplnkov účtovným jednotkám, ktoré majú účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19. 
Obec Hnilčík patrí do uvedenej skupiny účtovných jednotiek. Údaje o hospodárení obce sú uvedené 
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v záverečnom účte, ktorý je obec povinná vypracovať v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, takže tieto 
údaje sa povinne nachádzajú v oboch materiáloch.  
 Vo výročnej správe obce sú okrem údajov o hospodárení aj údaje o iných skutočnostiach 
týkajúcich sa stavu a vývoja mesta (napr. základné geografické, demografické údaje, symboly obce, 
história,...).  
 Obec má povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku. V podmienkach samosprávy musí 
byť účtovná závierka overená audítorom.  
 Na základe zmluvy o poskytovaní štatutárneho auditu s Ing. Veronikou Kutkovou, audítorkou 
bol vykonaný audit účtovnej závierky obce Hnilčík, ktoré obsahuje:  
 - Výročnú správu,  
 - Individuálnu účtovnú závierku:  
Súvaha k 31. 12. 2019, Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2019, Poznámky k 31. 12. 2019,  
ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.  
 Účtovnú závierku overila nezávislá audítorka Ing. Veronika Kutková, audítor SKAU č. 
licencie 142, Levočská dolina.  
 Výrok audítora zo správy nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. 
12. 2019 a výrok audítora zo správy k ďalším požiadavkám zákonov a celý zviazaný materiál je 
k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hnilčíku. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č. 12-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 
- Výročnú správu obce Hnilčík za rok 2019 
- Správu nezávislého kontrolóra o overení účtovnej závierky 
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov 
- Individuálnu účtovnú závierku  

Za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
 
K bodu č. 4. 2 – Záverečný účet obce - NÁVRH 
 
Ing. Božena Gajanová- hlavná kontrolórka  obce Hnilčík predložila obecnému zastupiteľstvu 
dôvodovú správu k vypracovaniu Záverečného účtu obce za rok 2019. Skonštatovala, že  záverečný 
účet obce Hnilčík za rok 2019 bol spracovaný podľa ustanovení §16 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Obec je povinná po ukončení rozpočtového roka súhrne spracovať údaje 
o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie Obecnému 
zastupiteľstvu. V záverečnom účte je detailne spracovaný rozbor hospodárenia Obce Hnilčík za rok 
2019 osobitne za príjmovú a výdavkovú časť. V zmysle §18f odst. 1 písm. c) zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zároveň predložila  poslancom 
obecného zastupiteľstva v Hnilčíku odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Hnilčík za 
rok 2019. Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Záverečný účet obce Hnilčík za rok 
2019, účtovná závierka obce k 31. 12. 2019 (súvaha, výkaz ziskov a strát za rok 2019, finančný výkaz 
o plnení rozpočtu k 31.12.2019), ktoré spracovala účtovníčka obecného úradu, súhrnný inventarizačný 
zápis a kontrolné správy hlavného kontrolóra, ako aj ďalšie stanoviská. Hlavný kontrolór obce 
doporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2019 
s výrokom: “Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice 
a poslancom bol predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 13-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce HNILČÍK za rok 2019 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Návrh uznesenia č. 14-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje 
 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 15.709,20 € 
 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    64.314,08 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019     :    15.709,20 € 
c). konečný stav                                                                             :     80.023,28  € 
 
Hospodársky výsledok – zisk za rok 2019 vo výške 16.321,85 € so sledovaním na účte 428 Ú 19 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2019 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
 
K bodu č. 4. 3. – VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na 
území obce Hnilčík – NÁVRH  
 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe prijatia  predmetného 
VZN z dôvodu, že Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 28.10.2019 zákon 
398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle novely si obce a mestá môžu na svojom území 
všeobecne záväzným nariadením samy určiť šírku ochranného pásma pohrebiska s 
prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky. Obec si vo všeobecne záväznom 
nariadení môže určiť šírku ochranného pásma, pravidlá povoľovania a umiestňovania budov a 
stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v 
ochrannom pásme počas pohrebu zakázané .Novela zákona nadobudla účinnosť k 01.01.2020, 
pričom existujúce ochranné pásma pohrebísk ustanovené priamo zákonom o pohrebníctve 
zaniknú dňom 31.03.2020.Obec Hnilčík v zmysle predloženého návrhu VZN stanovuje 
ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m od hranice pozemku pohrebiska a vzhľadom na 
pietny charakter pohrebiska zakazuje v tomto ochrannom pásme povoľovať či umiestňovať 
budovy alebo iné stavby okrem verejnoprospešných inžinierskych stavieb a budov a iných 
stavieb, poskytujúcich služby súvisiace s pohrebníctvom alebo slúžiace prevádzke 
pohrebiska. VZN tiež špecifikuje činnosti, ktoré nie je možné vzhľadom na pietny charakter 
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pohrebiska vykonávať v jeho ochrannom pásme vzhľadom na možnosť rušenia či negatívneho 
ovplyvňovania priebehu pohrebu. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 15-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa 
ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území 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 č. 
2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce Hnilčík 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
 
K bodu 4. 4. – Komisia na ochranu verejného záujmu - SPRÁVA 
Správu Komisie  na ochranu verejného záujmu predložila Katarína Novottová, zamestnanec obce 
z dôvodu, že predseda komisie Vlastimil Novotta, aj zastupujúci predseda v čase konania zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  sú PN. Oboznámila poslancov, že zasadnutie komisie sa konalo na základe 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov, oboznámila poslancov, že Mgr. Ľubuša Šajdáková, ktorá zastupovala 
predsedu komisie, ktorý bol  PN,  ustanovenej obecným zastupiteľstvom na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejnej funkcie zvolal zasadnutie komisie na prekontrolovanie majetkového priznania 
starostu obce.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 16-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  berie na vedomie 
Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej   funkcie  
o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň z príjmov FO zo závisel činnosti za zdaňovacie obdobie 2019:  
 

- Ľubomír Kačír – odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov 
ako štatutárny zástupca obce za rok 2019 v zákone stanovenej lehote a na doporučenom 
tlačive v súlade s ústavným zákonom NR S č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov.  

- Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že Ľubomír 
Kačír – starosta obce si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z. z. a nebolo   
porušené ustanovenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcie verejných funkcionárov. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
K bodu č. 4.5 – Použitie rezervného fondu v roku 2020 - NÁVRH 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na použitie 
rezervného fondu v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie NR SR dňa 2. 
apríla 2020 schválila zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 
so sírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 č. 67/2020 Z. z. 



6 
 

Vzhľadom na to, že obec nemá dostatočné finančné prostriedky na bežné výdavky, na nákup 
ochranných a dezinfekčných prostriedkov použije prostriedky rezervného fondu. Tieto finančné 
prostriedky dovoľuje použiť zákon č. 67/2020. 
Okrem iného sa v §6 – Opatrenia pre územnú samosprávu píše, že obec alebo VÚC môže počas 
obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných 
výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom 
tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu. 
Z uvedeného dôvodu požiadala obecné zastupiteľstvo, aby rozhodlo o použití rezervného fondu na 
výdavky súvisiace so zabezpečením všetkých ochranných prostriedkov súvisiacich s pandémiou pre 
obyvateľov a zamestnancov obce. 
Ku dňu uzávierky materiálu boli použité finančné prostriedky vo výške 3.895,94 eur – všetky účtovné 
doklady boli obecnému zastupiteľstvu predložené k nahliadnutiu. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 17-15/5-2020 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
- vyhlásenú mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie vírusu COVID 19 
- zákon  67/2020 Z. z.  zo dňa 2. 4. 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej  
  oblasti.................. - § 6 ods. 2 – opatrenia pre územnú samosprávu  
prerokovalo návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a  
schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:  
na úhradu všetkých nákladov spojených s vyhlásenou mimoriadnou situáciu z dôvodu vzniku 
pandémie až do 31. 12. 2021 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby 
COVID 19. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
K bodu č. 5. – Rôzne – 1. Sunny Estates – žiadosť o schválenie investičného zámeru 
Ľubomír Kačír, starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť spoločnosti Sunny 
Estates, Spišská Nová Ves o odsúhlasenie investičného zámeru . Investičný zámer plánuje výstavbu 
dvoch rodinných domov v časti Chmúrová. Investor v žiadosti uviedol, že predlží projekt a žiadosť 
o stavebné povolenie s územným konaním po prerokovaní s dotknutými orgánmi a s prihliadnutím na 
pripomienky obyvateľov z okolitých domov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva predmetnú žiadosť prerokovali, ale vzhľadom na skutočnosť, že 
takéto žiadosti boli predkladané zo strany investora už na predchádzajúcich zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva s tým rozdielom, že v každej žiadosti bol buď iný druh stavby alebo iný počet stavieb 
obecné zastupiteľstvo rozhodlo tak, ako je uvedené v návrhu na prijatie uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 18-15/5-2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku rozhodlo, že o žiadosti o schválenie investičného zámeru, ktorý 
plánuje výstavbu dvoch rodinných domov bude rokovať, až po skončení búracích prác pôvodnej 
stavby a po predložení požadovaných dokladov t. j., názov firmy, ktorá vykonávala demontáž 
azbestovej krytiny a doklad o jeho uskladnení. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
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K bodu č. 7 – Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zapísal(a)  Katarína Novottová 
 
                                                                                                               Ľubomír Kačír 
                                                                                                               starosta obce  
Overovatelia: 
 
Mgr. Juraj Berčo                                              .............................................. 
 
 
Mgr. Lívia Ondrejčíková                                     ............................................... 
 
 
 
 
Prílohy: 
Prezenčná listina 
Návrh programu zasadnutia 
Návrhy uznesení OZ s prílohami 
Uznesenia 
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Uznesenie č. 11-15/5-2020 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 5. 2020 

 
 
 K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 21. 2. 2020 
  
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 I.  zasadnutia OZ, konaného 21. 2. 2020 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
 

Uznesenie č. 12-15/5-2020 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 5. 2020 
 

 
 K bodu 4. 1 – Správa nezávislého kontrolóra o overení účtovnej závierky 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 
- Výročnú správu obce Hnilčík za rok 2019 
- Správu nezávislého kontrolóra o overení účtovnej závierky 
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov 
- Individuálnu účtovnú závierku  

 
Za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
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Uznesenie č. 13-15/5-2020 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 5. 2020 
 

 
 K bodu 4. 2 – Záverečný účet obce za rok 2019 - NÁVRH 
  
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce HNILČÍK za rok 2019 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 

 
Uznesenie č. 14-15/5-2020 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 5. 2020 

 
 
 K bodu 4. 2 – Záverečný účet obce za rok 2019 - NÁVRH 
  
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje 
 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

15.709,20 € 
 

3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    64.314,08 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019     :    15.709,20 € 
c). konečný stav                                                                             :     80.023,28  € 
 

4. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2019 vo výške 16.321,85 € so sledovaním na účte 428 
Ú 19 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2019 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
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Uznesenie č. 15-15/5-2020 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 5. 2020 
 

 
 K bodu 4. 3 – VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce 
Hnilčík – NÁVRH 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

prerokovalo 
predložený návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území 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 č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk na území obce 

Hnilčík 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
 

Uznesenie č. 16-15/5-2020 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 5. 2020 
 
 K bodu 4. 4. – Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov obce 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
 
1. Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej    
            funkcie  o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových     

      pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závisel činnosti za  
      zdaňovacie obdobie 2019:  
 

- Ľubomír Kačír – odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov ako 
štatutárny zástupca obce za rok 2019 v zákone stanovenej lehote a na doporučenom tlačive v súlade 
s ústavným zákonom NR S č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.  
 

2. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že Ľubomír  
      Kačír – starosta obce si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z. z. a nebolo    
      porušené ustanovenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri  
      výkone funkcie verejných funkcionárov. 
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Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 

 
Uznesenie č. 17-15/5-2020 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 5. 2020 

 
 K bodu 4. 5. – Použitie rezervného fondu v roku 2020 - NÁVRH 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
- vyhlásenú mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie vírusu COVID 19 
- zákon  67/2020 Z. z.  zo dňa 2. 4. 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej  
  oblasti.................. - § 6 ods. 2 – opatrenia pre územnú samosprávu  

prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a  

schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:  
na úhradu všetkých nákladov spojených s vyhlásenou mimoriadnou situáciu z dôvodu 
vzniku pandémie až do 31. 12. 2021 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
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Uznesenie č. 18-15/5-2020 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 5. 2020 
 

 
 K bodu 5. 1 – Sunny Estates – Žiadosť o schválenie investičného zámeru 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

rozhodlo 
že o žiadosti o schválenie investičného zámeru, ktorý plánuje výstavbu dvoch rodinných domov bude 
rokovať až po skončení búracích prác pôvodnej stavby a po predložení požadovaných dokladov t. j., 
názov firmy, ktorá vykonávala demontáž azbestovej krytiny a doklad o jeho uskladnení. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, ,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 2 Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
     
V Hnilčíku 15. 5. 2020            Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 

 


