
Zápisnica 

z  II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 
23. 4. 2021 

 

Prítomní:         starosta obce: Ľubomír Kačír 
                          Poslanci: Beáta Antošová 
      Mgr. Juraj Berčo 
                                          Vlastimil Novotta 
                                          Mgr. Lívia Ondrejčíková 
                                          Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Ďalší prítomní: Katarína Novottová – zamestnanec Ocú 
                           Ing. Božena Gajanová – hlavný kontrolór obce     
 
Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny v prílohe 
 
s týmto programom: 

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 za rok 2020 - NÁVRH 
4.3. Komisia na ochranu verejného záujmu - SPRÁVA 
4.4. VZN č. 1/2021 –o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 -  NÁVRH 
4.5. VZN č. 2/2021 – o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Hnilčík – NÁVRH 
4.6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 
4.7. Žiadosť o odpredaj pozemku – ZÁMER 
4.8. Zámer využitia kameňolomu Zlatník na vytvorenie športovo-rekreačného areálu 

       5.  Rôzne 
       6.  Uznesenie 
       7.  Záver 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ľubomír Kačír, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.  
Prítomní poslanci: 5 
Starosta obce  konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

Overovatelia zápisnice: Vlastimil Novotta, 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 
k bodu 5 – Rôzne: 

 



1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za rok 2020 
2. Žiadosť OŠK Hnilčík o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na 

rok 2021 
3. Výmena strešných okien v nájomnom byte 265/8 
4. Doriešenie odpredaja pozemku pre p. Sejutovú 

Schválený PROGRAM 
 
Program:  

s týmto programom: 

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

4.1. Záverečný účet obce za rok 2020 - NÁVRH 
4.2. Komisia na ochranu verejného záujmu - SPRÁVA 
4.3. VZN č. 1/2021 –o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 -  NÁVRH 
4.4. VZN č. 2/2021 – o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Hnilčík – NÁVRH 
4.5. Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 
4.6. Žiadosť o odpredaj pozemku – ZÁMER 
4.7. Zámer využitia kameňolomu Zlatník na vytvorenie športovo-rekreačného areálu 

5. Rôzne 
5.1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za rok 2020 
5.2. Žiadosť OŠK Hnilčík o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu 

obce na rok 2021 
5.3. Výmena strešných okien v nájomnom byte 265/8 
5.4. Doriešenie odpredaja pozemku pre p. Sejutovú 

6.  Uznesenie 
       7.  Záver 
 

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

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

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 29. 1. 2021 

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 29. 1. 2021 

Návrh na uznesenie č. 6-23/4-2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 
n. p.   berie na vedomieinformáciu o plnení uznesení zI.  zasadnutia OZ, konaného 29. 1. 2021 

 

 



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

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

 

K bodu 4. Program 

K bodu 4. 1 – Správa nezávislého kontrolóra o overení účtovnej závierky 
 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík predložila obecnému zastupiteľstvu obce Hnilčík 
dôvodovú správu k overovaniu účtovnej závierky za rok 2020 a oboznámila obecné zastupiteľstvo, že 
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 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, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, všetko k 31. 12. 2020) 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. 2020 
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. 7-23/4-2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíkuberie na vedomie 
- Výročnú správu obce Hnilčík za rok 2020 
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov 
- Individuálnu účtovnú závierku  

za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

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

ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
 
 
 
 



K bodu 4. 2 – Záverečný účet obce za rok 2020 - NÁVRH 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Hnilčík 
NÁVRH záverečného účtu obce Hnilčík a oboznámila ich, že Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2020 
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 2020 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 predkladám poslancom obecného zastupiteľstva v Hnilčíku odborné stanovisko k návrhu 
Záverečného účtu obce Hnilčík za rok 2020.Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol 
Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2020, účtovná závierka obce k 31. 12. 2020 (súvaha, výkaz ziskov 
a strát za rok 2020, finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2020), ktoré spracovala účtovníčka 
obecného úradu, súhrnný inventarizačný zápis a kontrolné správy hlavného kontrolóra, ako aj ďalšie 
stanoviská. Kompletný materiál je k nahliadnutiu na obecnom úrade, prípadne na web stránke obce. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č.8-23/4-2021 
 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za tok 2020 

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

46.288,16 € 
3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    59.359,11 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020     :    46.288,16 € 
c). konečný stav                                                                             :   105.647,27  € 

3. Hospodársky výsledok – strata za rok 2020 vo výške 1.000,74 € so sledovaním na účte 428 
Ú 20 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2020 

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

ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
 
K bodu 4. 3. Komisia na ochranu verejného záujmu 
 
Vlastimil Novotta, predseda komisie na ochranu verejného poriadku predložil obecnému zastupiteľstvu 
správu zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu. Komisia zasadala v zmysle zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov. Komisia prekontrolovala majetkové priznanie starostu obce vyhotovila zápisnicu 
a Vlastimil Novotta, ako predseda predmetnej komisie predložil správu zo zasadnutia Obecnému 
zastupiteľstvu v Hnilčíku. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie č. 9-23/4-2021 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 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 závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2020: 

- Ľubomír Kačír – odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov 
ako štatutárny zástupca obce za rok 2020 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: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
 
K bodu č. 4.4. - VZN č. 1/2021 o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík 
a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 - NÁVRH 
Ľubomír Kačír, starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu obce Hnilčík návrh VZN obce Hnilčík 
č. 1/2021 o určení dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa MŠ Hnilčík. Účelom tohto VZN je určiť 
spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ a CVC, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev alebo 
iná fyzická alebo právnická osoba a ktoré  je  na  základe  rozhodnutia  MŠVVaŠ  SR  zaradené  do  
siete  škôl a školských zariadení SR. 
Obec   ako   zriaďovateľ    upravuje   výšku   dotácie   na   prevádzku   a mzdy   na   dieťa      v 
zriaďovateľskej pôsobnosti podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z dane z 
príjmov územnej samosprávy. Podľa tohto výnosu je každoročne stanovený jednotkový koeficient na 
financovanie originálnych kompetencií. Pre rok 2021 bol stanovený jednotkový koeficient vo výške 
91,47 € na dieťa. 
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh predmetného VZN prerokovali, navrhli vek na poskytovanie 
dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík od 4-20 rokov a uznieslo sa na VZN. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh uznesenia č. 10-23/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 1/2021 o určení 
dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci 
Hnilčík pre rok 2021a 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. 1/2021  o určení dotácie na prevádzku na mzdy na 
dieťa MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 
  
 

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

ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  



Neprítomní: 0  
K bodu č. 4.5. – VZN obce Hnilčík č. 2/2021 o prevádzkovaní hazardných hier na území obce 
Hnilčík - NÁVRH 
Ľubomír Kačír, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na VZN obce Hnilčík č. 2/2021 
o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Hnilčík a oboznámil poslancov obecného 
zastupiteľstva s dôvodom predloženia predmetného návrhu VZN na obecné zastupiteľstvo. V zmysle § 
63 ods. 1 písm. g) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej „Zákon o hazardných hrách“) požiadal prevádzkovateľ SYNOT TIP a. s. Obec Hnilčík o udelenie 
súhlasu a vydanie vyjadrení s prevádzkovaním kurzových stávok na území obce. 
   Uvedený súhlas prevádzkovateľ SYNOT TIP a. s. požaduje pre potreby povoľujúcemu orgánu 
k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok podľa §35 písm. b) 
bodu 13 zákona o hazardných hrách. Súhlas bude platný počas doby platnosti individuálnej licencie 
žiadateľa.  
   K udeleniu súhlasu je potrebné prijať uznesenie k navrhovanému VZN o hazardných hrách a o zákaze 
umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 200 m od zákonom stanovených zariadení. 
   Záujmom obce je vytvárať optimálne podmienky pre spokojný život svojich občanov, preto žiadateľ 
je povinný podľa § 46 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, naplniť osobitnú podmienku 
pre udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ktorou je vyjadrenie obce, že prevádzkovanie 
hazardných hier v prevádzke na zvolenom mieste, nie je v rozpore s verejným záujmom. 
   Keďže verejný záujem sa posudzuje s ohľadom na miesto prevádzkovania a obec ako samostatný 
územný celok, ktorého základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov, vie najlepšie posúdiť lokálne umiestnenie objektu, je oprávnená 
vyjadriť sa, či umiestnenie je v súlade s verejným záujmom. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
Po prerokovaní návrhu VZN obce Hnilčík č. 2/2021 OZ v Hnilčíku prijalo nasledovné uznesenie: 
 
Návrh uznesenia č. 11-23/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíkuprerokovalopredložený návrh VZN obce Hnilčík č. 2/2021 
o prevádzkovaní hazardných hier 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 uznášana VZN č. 
2/2021  o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Hnilčík 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 2 Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková 
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
 
K bodu č. 4.6. – Použite prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 
Katarína Novottová, zamestnanec Ocú predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na použitie rezervného 
fondu v roku 2021. Prostriedky rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia svojho 
zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich  
rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci 
rozpočtový rok.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 výdavkoch. Za opravu strechy na materskej škole firma vystavila faktúru vo výške 
31.464,89 eur. Keďže faktúra za práce došla 19. 1. 2021 nebola uhradená v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku 2020 a z uvedeného dôvodu prešli finančné prostriedky do rezervného fondu ako 
prebytok hospodárenia za rok 2020. Faktúra bola uhradená v termíne splatnosti a zároveň bola zaslaná 
žiadosť o refundáciu z finančných prostriedkov rozpočtového roka 2021. Z uvedeného dôvodu žiadam 
o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu.Príloha: Zoznam neuhradených faktúr k 31. 12. 
2020. 



Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
 
Návrh uznesenia č. 12-23/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomiezáväzky bežného rozpočtu v 34.978,11 eur, 
ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, konkrétne v roku 
2020prerokovalonávrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:na bežné výdavky vo výške 34.978,11 eur 
na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov, konkrétne v roku 
2020v zmysle ustanovenia §10 odsek 9zákona 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 Berčo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia 

Ondrejčíková, Mgr. ĽubušaŠajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 

K bodu č. 4.7. – Žiadosť o odpredaj pozemku – ZÁMER 

Mgr. Juraj Berčo, poslanec OZ obce Hnilčík predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Viery 
Semanovej o odkúpenie pozemku v bezprostrednom okolí rodinného domu žiadateľky podľa 
predloženého geometrického plánu. Ide o novovytvorené parcely C KN 346/2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 18 m a C KN č. 346/3 ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9m2. 
Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je pod garážou a prístreškom, ktoré sú vo  výlučnom vlastníctve 
žiadateľky,  navrhol poslancom OZ predať tento pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za 
účelom dodatočnej legalizácie stavieb a Oznámenie o zámere Obce Hnilčík predať nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa zverejniť na úradnej tabuli po dobu 15-dní. 
O predaji predmetného pozemku rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov na najbližšom zasadnutí OZ..  
Materiál nebol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
z dôvodu, že žiadosť a geometrický plán boli doručené až po uzávierke materiálov na zasadnutie OZ. 
 
Návrh na uznesenie č. 13-23/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje zámer na odpredaj  nehnuteľného majetku 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 nehnuteľnosti: 
 

- novovytvorená parcela C-KN č. 346/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, ktorá 
vznikla oddelením z parcely C-KN č. 346 o celkovej výmere 399 m2, zapísaná na LV 1055 

 
- novovytvorená parcela C-KN č. 346/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, ktorá 

vznikla oddelením z parcely C-KN č. 346 o celkovej výmere 399 m2, zapísaná na LV č. 1055 
 
tvoria pozemok pod garážou a prístreškom vo výlučnom vlastníctva žiadateľky, za účelom dodatočnej 
legalizácie stavieb. Návrh na predaj nehnuteľností bude predložený na schválenie trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí obecnéhozastupiteľstva. 
 

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

Ondrejčíková, Mgr. ĽubušaŠajdáková 



Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
K bodu č. 4.8 – Zámer využitia kameňolomu Zlatník na vytvorenie športovo -rekreačného areálu 
 
Ľubomír Kačír, starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s investičným zámerom p. 
Mlynára, vlastníka bývalého kameňolomu, ktorý spočíva vo vybudovaní športovo-rekreačného areálu 
na parcelách 1367/3 a 1367/10. Areál by slúžil predovšetkým pre turistov s možnosťou krátkodobého 
ubytovania v drevených kontajnerových objektoch, bufetom, vybudovaním malej detskej feraty, 
kyslíkovej dráhy s feratami a rozhľadňou.  
Materiál nebol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
z dôvodu, bol doručený až po uzávierke materiálov na zasadnutie OZ. 
Po oboznámení sa s pripraveným zámerom poslanci navrhli nasledovné uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie č. 14-23/4-2021 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík súhlasí s predloženým projektovým zámerom na vytvorenie 
športovo-rekreačného areálu v kameňolome Zlatník 
 

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

Ondrejčíková, Mgr. ĽubušaŠajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
K bodu č. 5 .1.  - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za rok 2021 
 
Ing. Božena Gajanová, hlavný kontrolór obce Hnilčík predložil obecnému zastupiteľstvu správu 
o kontrole za rok 2020 v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020. Cieľom kontroly č. 
1 bolo overenie objektívnych kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými 
predpismi a súvisiacimi zákonmi so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť hospodárenia 
s verejnými prostriedkami Obce Hnilčík. Vypracovaním správa č. 1/2021 neboli zistené nedostatky 
k povinnej osobe a následne bola vypracovaná správa o výsledku kontroly predložená priamo OZ. 
Cieľom kontroly č. 2/2020 bolo overiť zákonné, správne a úplné zverejňovanie povinne zverejňovaných 
informácií. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky k povinnej osobe.  
 
Návrh uznesenia č. 15-23/4-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Hnilčík 
o vykonanej kontrole za rok 2020. 
 
 

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

Ondrejčíková, Mgr. ĽubušaŠajdáková 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

K bodu 5. 2. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu obce 
pre Obecný športový klub Hnilčík 



Ľubomír Kačír, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Obecného športového klubu na 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2021 podľa 
skutočne vynaložených nákladov max. vo výške 3.300,– podľa rozpisu použitia príspevku na činnosť 
klubu, ktorá je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku. Príspevok bude použitý na zabezpečenie 
činnosti futbalového mužstva obce Hnilčík v čase od apríla do novembra 2021 v súťaži SOFY na 
dopravu, štartovné, vyplatenie rozhodcov a poplatky na SOFZ. 

Návrh na uznesenie č. 16-23/4-2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľujeposkytnutie nenávratného finančného príspevku – 
dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2021 podľa skutočne vynaložených nákladov max. vo výške 
3.300,– eur, podľa rozpisu použitia príspevku na činnosť klubu, ktorá bola súčasťou žiadosti 
o poskytnutie príspevku. 

 

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

ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  

 
 

K bodu 5. 3. Výmena strešných okien v bytovke č. súp. 265 byt č. 8 

Ľubomír Kačír, starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Nagyovej, Hnilčík č. súp. 265, 
nájomný byt č. 8. Cez strešné okná zateká do bytu a sú v havarijnom stave. Starosta obce predložil 
poslancom OZ ponuky uchádzačov o zrealizovanie výmeny strešných okien. Najnižšia ponuka 
predstavovala sumu 2.820,– eur bez úprav v interiéry, s ktorou poslanci OZ nesúhlasili a uložili 
starostovi obce hľadať výhodnejšie cenové ponuky a možnosti. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 17-23/4-2021 



Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie potrebu výmeny strešných okien v byte č. 8, 
nájomné byty č. súp. 265 aj doteraz predložené cenové ponuky a ukladá starostovi obce hľadať ďalšie 
výhodnejšie cenové ponuky. 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

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

 
 
K bodu 5. 4. Žiadosť o odpredaj pozemku  
Vo veci žiadosti p. Sejutovej Hudákovej o odkúpenie pozemkov parciel C KN 1240/3 o výmere 268m2 
a C KN 1240/2 o výmere 80m2 vo vlastníctve obce (žiadosť prejednávalo OZ na svojom zasadnutí OZ 
dňa 29. 1. 2021, pozri uznesenie č. 4-29/1-2021) za účelom rozšírenia si svojho pozemku, obecné 
zastupiteľstvo po predložení stanovísk susediacich vlastníkov pozemkov p. Švajku a p. Kleina 
k predmetným parcelám, nesúhlasilo s ich odpredajom do vlastníctva p. Sejutovej Hudákovej, ale iba 
s možnosťou nájmu pozemkov. 
 
Návrh na uznesenie č. 18-23/4-2020 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík neschvaľuje odpredaj pozemkových nehnuteľností a to: C KN č. 
1240/2, vo výmere 80m2 ako trvalý trávnatý porast a C KN č. 1240/3, vo výmere 268 m2 ako trvalý 
trávnatý porast v k. ú. Hnilčík pre žiadateľku Mariannu Sejutovú Hudákovú.  
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Mgr. ĽubušaŠajdáková, Vlastimil Novotta 
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: 
 
Vlastimil Novotta  .............................................. 
 
 
Mgr. Lívia Ondrejčíková       ............................................... 
 



Prílohy: 
Prezenčná listina 
Návrh programu zasadnutia 
Návrhy uznesení OZ s prílohami 
Uznesenia 
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Uznesenie č. 6-23/4-2021 
Z II . rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 29. 1. 2021 
  
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 29. 1. 2021 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
 

Uznesenie č. 7-23/4-2021 
Z II . rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 1 -  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 
 

- Výročnú správu obce Hnilčík za rok 2020 
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov 
- Individuálnu účtovnú závierku  

 
za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
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Uznesenie č. 8-23/4-2021 
Z II . rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 2 -  Záverečný účet obce za rok 2020 - NÁVRH 
  

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za tok 2020 

 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

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

46.288,16 € 
 

3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    59.359,11 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020     :    46.288,16 € 
c). konečný stav                                                                             :   105.647,27  € 
 

4. Hospodársky výsledok – strata za rok 2020 vo výške 1.000,74 € so sledovaním na účte 428 
Ú 20 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2020 

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

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 

 
Uznesenie č. 9-23/4-2021 

Z II . rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 23. 4. 2021 

 
K bodu 4. 3 -  Komisia na ochranu verejného záujmu 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 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 2020:  
 

- Ľubomír Kačír – odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov 
ako štatutárny zástupca obce za rok 2020 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.   
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Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
 

Uznesenie č. 10-23/24-2021 
Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 4 -  VZN obce Hnilčík č. 1/2021 o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 - NÁVRH 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

prerokovalo 
predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 1/2021 o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa 
MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021a 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. 1/2021  o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť 
detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
 
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 11-23/24-2021 
Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 4 -  VZN obce Hnilčík č. 2/2021 o prevádzkovaní hazardných hier na území obce 
Hnilčík 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

prerokovalo 
predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 2/2021 o prevádzkovaní hazardných hier 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. 2/2021  o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Hnilčík 
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Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 3 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 2 Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková 
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                starosta obce 
 

Uznesenie č. 12-23/24-2021 
Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 6 -  Použitie prostriedkov rezervného fondu 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie: 
 

- záväzky bežného rozpočtu v 34.978,11 eur, ktoré vznikli v predchádzajúcich 
rozpočtových rokoch, konkrétne v roku 2020 

prerokovalo 
- návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

- na bežné výdavky vo výške 34.978,11 eur na úhradu záväzkov bežného rozpočtu 
z predchádzajúcich rokov, konkrétne v roku 2020 

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 Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. 

Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 

Uznesenie č. 13-23/24-2021 
Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 7 -  Žiadosť o odpredaj pozemku -  ZÁMER 
  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje zámer na odpredaj  nehnuteľného majetku 
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 nehnuteľnosti: 
 

- novovytvorená parcela C-KN č. 346/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
ktorá vznikla oddelením z parcely C-KN č. 346 o celkovej výmere 399 m2, zapísaná 
na LV 1055 
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- novovytvorená parcela C-KN č. 346/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 

ktorá vznikla oddelením z parcely C-KN č. 346 o celkovej výmere 399 m2, zapísaná 
na LV č. 1055 

tvoria pozemok pod garážou a prístreškom vo výlučnom vlastníctva žiadateľky, za účelom 
dodatočnej legalizácie stavieb. Návrh na predaj nehnuteľností bude predložený na schválenie 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.   
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Mgr. Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 

Uznesenie č. 14-23/24-2021 
Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 23. 4. 2021 
 

K bodu 4. 8 -  Zámer využitia kameňolomu Zlatník na vytvorenie športovo-rekreačného areálu 
  
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

súhlasí 
s predloženým projektovým zámerom na vytvorenie športovo-rekreačného areálu 
v kameňolome Zlatník 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Mgr. Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 

 
Uznesenie č. 15-23/24-2021 

Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 23. 4. 2021 

 
K bodu 5. 1. – Správa HK o vykonanej kontrole 
  
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce Hnilčík o vykonanej kontrole za rok 2020. 
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Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Mgr. Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 

 
Uznesenie č. 16-23/24-2021 

Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 23. 4. 2021 

 
K bodu 5. 2. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu 
obce pre Obecný športový klub Hnilčík 
  
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

schvaľuje 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 
2021 podľa skutočne vynaložených nákladov max. vo výške 3.300,– eur, podľa rozpisu 
použitia príspevku na činnosť klubu, ktorá bola súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku. 

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

Mgr. Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 
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Uznesenie č. 17-23/24-2021 

Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 23. 4. 2021 

 
K bodu 5. 3. Výmena strešných okien v bytovke č. súp. 265 byt č. 8 
  
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

berie na vedomie 
potrebu výmeny strešných okien v byte č. 8, nájomné byty č. súp. 265 aj doteraz predložené cenové 
ponuky a ukladá starostovi obce hľadať ďalšie výhodnejšie cenové ponuky 
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Mgr. Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 

 
Uznesenie č. 18-23/24-2021 

Z II. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 23. 4. 2021 

 
K bodu 5. 4. Žiadosť o odpredaj pozemku  
  
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

neschvaľuje 
odpredaj pozemkových nehnuteľností a to: C KN č. 1240/2, vo výmere 80m2 ako trvalý trávnatý 
porast a C KN č. 1240/3, vo výmere 268 m2 ako trvalý trávnatý porast v k. ú. Hnilčík pre žiadateľku 
Mariannu Sejutovú Hudákovú.  
 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo,Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Mgr. Ľubuša Šajdáková, Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 0  
     
V Hnilčíku 23. 4. 2021                      Ľubomír Kačír 
                                                                        starosta obce 
 


