
Zápisnica

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa
25.2.2022

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

4.1. VZN obce Hnilčík č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
Materskej školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík 
pre rok 2022 – NÁVRH 

4.2. Schválenie odmeny veliteľa DHZ obec Hnilčík
4.3. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou – ŽIADOSŤ
4.4. Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie OŠK – ŽIADOSŤ
4.5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
4.6. Správa HK z kontroly č. 3/2021
4.7. Schválenie investičného zámeru Sunny estates – ŽIADOSŤ
4.8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Keselica
4.9. Opravy a udržiavacie práce na vodojemoch – INFORMÁCIA
4.10. Žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Dvoriak s manželkou

5. Rôzne
6. Uznesenia
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: Mgr. Lívia Ondrejčíková, Vlastimil Novotta
Zapisovateľ: Katarína Novottová



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

k bodu 5. Rôzne:

Schválený a doplnený PROGRAM:

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

4.1. VZN obce Hnilčík č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
Materskej školy Hnilčík záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre 
rok 2022 – NÁVRH 

4.2. Schválenie odmeny veliteľa DHZ obce Hnilčík
4.3. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou – ŽIADOSŤ
4.4. Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie OŠK – ŽIADOSŤ
4.5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
4.6. Správa HK z kontroly č. 3/2021
4.7. Schválenie investičného zámeru Sunny estates – ŽIADOSŤ
4.8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Keselica
4.9. Opravy a udržiavacie práce na vodojemoch – INFORMÁCIA
4.10. Žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Dvoriak s manželkou

5. Rôzne
6. Uznesenia
7. Záver

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

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 10.12.2021

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 zo VI. zasadnutia OZ, konaného 10.12.2021.

Návrh na uznesenie č. 1-25/2-2022

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 10. 12. 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



K bodu 4. Program

K bodu č. 4.1. - VZN obce Hnilčík č. 1/2022 o     určení výšky dotácie na prevádzku a     mzdy na   
dieťa Materskej školy Hnilčík a     záujmovú činnosť detí s     trvalým pobytom v     obci Hnilčík pre   
rok 2022 - NÁVRH

Ľubomír  Kačír,  starosta  obce  predložil  Obecnému  zastupiteľstvu  obce  Hnilčík  návrh  VZN  obce
Hnilčík č. 1/2022 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 CVČ, 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  2022 bol stanovený jednotkový koeficient vo výške
98,70 € 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. 2-25/2-2022
Obecné  zastupiteľstvo  obce Hnilčík  prerokovalo  predložený  návrh  VZN obce  Hnilčík  č.  1/2022
o určení  dotácie  na  prevádzku  na  mzdy  na  dieťa  MŠ Hnilčík  a záujmovú  činnosť  detí  s trvalým
pobytom v obci Hnilčík pre rok 2022 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. 1/2022   o určení dotácie na
prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík
pre rok 2022.

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

K     bodu 4.2. – Schválenie odmeny veliteľa DHZ obce Hnilčík  

Starosta obce v spojení s vymenovaním nového veliteľa hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského
zboru  Hnilčík  (Mário  Ondrejčík)  predložil  obecnému  zastupiteľstvu  návrh  na  dodatok,  ktorý  je
potrebné  uzatvoriť  k dohode  o  členstve.  V  predmetnom  dodatku  sú  uvedené  právomoci  veliteľa
hasičskej  jednotky,  povinnosti  veliteľa  hasičskej  jednotky,  zodpovednosť  za  zverené  prostriedky.
V článku 4  je  uvedená  odmena  veliteľovi  jednotky  za  plnenie  povinností.  Starosta  obce  zároveň
oboznámil obecné zastupiteľstvo, že s veliteľom DHZ prerokoval návrh na odmenu s tým, že veliteľ
DHZ Mário Ondrejčík bude zatiaľ vykonávať túto funkciu dobrovoľne.

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

Návrh na uznesenie č. 3-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie, že na žiadosť veliteľa DHZ odmenu za výkon 
funkcie poberať zatiaľ nebude, funkciu bude zatiaľ vykonávať dobrovoľne.



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

K     bodu 4. 3. – Rozviazanie pracovného pomeru dohodou – ŽIADOSŤ  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Ing. Kataríny Augustiniovej, zamestnanca
stavebného úradu,  o rozviazanie  pracovného pomeru dohodou k  31.3.2022 z  dôvodu odchodu  do
predčasného starobného dôchodku.
Poslanci túto žiadosť prerokovali, zobrali na vedomie a uložili starostovi obce hľadať iné riešenia pre
riadny chod Stavebného úradu v obci  Hnilčík – buď spoločným stavebným úradom, alebo hľadať
nového zamestnanca obce Hnilčík na úseku stavebného poriadku, na úväzkovú pracovnú zmluvu.
Zároveň pripraviť všetky doklady k rozviazaniu pracovného pomeru k 31.3.2022.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie č. 4-25/2-2022
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hnilčík  berie  na  vedomie  žiadosť  Ing.  Kataríny  Augustiniovej  o
rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31.3.2022 z dôvodu odchodu do predčasného starobného
dôchodku a  ukladá  starostovi  obce doriešiť riadny chod stavebného úradu v obci  Hnilčík od 1.4.
2022.

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

K     bodu 4.4. – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie OŠK – ŽIADOSŤ  

Ľubomír Kačír, starosta obce, predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Obecného športového klubu
na poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2022
podľa skutočne vynaložených nákladov max. vo výške 3.500,– eur, 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 2022 v súťaži
SOFZ na dopravu, štartovné, vyplatenie rozhodcov a poplatky na SOFZ. Príspevok bude vyplácaný
podľa skutočne odohraných zápasov.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie č. 5-25/2-2022
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hnilčík  schvaľuje  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  –
dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2022 podľa skutočne vynaložených nákladov max. vo výške



3.500,–  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

K     bodu 4.5. – Správa o     kontrolnej činnosti HK za rok 2021  
Ing. Božena Gajanová, hlavný kontrolór obce, predložila obecnému zastupiteľstvu v zmysle §18f ods.
1  písm.  e)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  správu
o kontrolnej  činnosti  obce,  ktorú je  povinná predložiť  1x ročne.  Informovala poslancov obecného
zastupiteľstva, že kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021,
a to so zameraním:
Kontrola hospodárnosti,  efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov v Materskej škole
Hnilčík, Kontrola hlavnej pokladne obce Hnilčík. Kontrola stavu pohľadávok a ich vymáhanie obce
Hnilčík, Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií, príprava plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2022. Hlavná kontrolórka obce Hnilčík zároveň pripravila návrhy kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2022, vypracovala stanovisko  k Záverečnému účtu  obce Hnilčík za rok  2020 a Stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Hnilčík na roky 2022-2024.

Návrh na uznesenie č. 6-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku po predložení  materiálu  berie na vedomie  správu o kontrolnej
činnosti HK za 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

K     bodu 4.6. – Správa HK z kontroly č. 3/2021  

Ing. Božena Gajanová, hlavný kontrolór obce Hnilčík, predložila obecnému zastupiteľstvu Správu č.
03/2021 o výsledku kontroly na dodržiavanie zákonného postupu Verejného obstarávania – „Oprava
mosta pri Chmúrovej“. Vzhľadom na to, že obecné zastupiteľstvo v roku 2020 zobralo na vedomie ha-
varijný stav mosta - Most pri Chmúrovej a prerokovalo návrh na použitie finančných prostriedkov
rezervného fondu a schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na opravu: „Most pri Chmúro-
vej“ 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. Pričom v rozpra-
ve poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s predbežným rozpočtom na opravu mosta podľa
protokolu cca 6.000,– eur.



Hlavná kontrolórka  v roku 2021 na základe zverejnených faktúr  a  tiež pripomienok poslancov na
rokovaní obecného zastupiteľstva ohľadom čerpania finančných prostriedkov na opravu spomínaného
mosta, vykonala v  zmysle ustanovenia §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  ne-
skorších predpisov a v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov kontrolu zameranú na dodržanie zákonného postupu Verejného obstarávania
–  „Oprava mosta pri Chmúrovej“. Návrh správy č. 03/2021 bol predložený starostovi obce na podanie
písomných námietok s lehotou do 21.1.2022. Zo strany povinnej osoby neboli podané námietky.

Hlavná  kontrolórka  predložila  návrh  odporúčaní  na  nápravu  zistených  nedostatkov  a odstránenie
príčin ich vzniku.

Návrh na uznesenie č. 7-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo  obce  Hnilčík  berie  na  vedomie Správu  hlavného kontrolóra  č.  03/2021 o
výsledku kontroly  na  dodržanie  zákonného postupu  Verejného obstarávania  –  „Oprava  mosta  pri
Chmúrovej“ a berie na vedomie návrhy a opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie
príčin ich vzniku zo strany Ing. Boženy Gajanovej, hlavnej kontrolórky obce Hnilčík.

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

K     bodu 4.7. – Schválenie investičného zámeru Sunny estates - ŽIADOSŤ  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o súhlas s umiestnením mobilných
domov od žiadateľa Sunny estates s.r.o., Spišská Nová Ves na parcelách C KN 1492, 1493 a 1494.
Investičný zámer plánuje osadenie troch mobilných domov s obytnou plochou 50 m2 slúžiacich na
rekreáciu a nie na trvalé bývanie. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj najbližší susedia
a to p. MVDr. Zuzana Barčová, p. Mária Kollárová a p. Peter Tomajko. Občania mali výhrady voči
postupom spomínaného žiadateľa:

- predložená žiadosť nespĺňa podmienky investičného zámeru,
- v predmetnej oblasti nie je rekreačná zóna, ale obytná zóna,
- vodný zdroj Štolvek, ako zásobník pitnej vody pre túto časť je málo výdatný,
- úsek patrí do záplavového pásma,
- vyzvať stavebníka, aby neporušoval dopravnú značku 3,5 t,
- listom zastaviť všetky terénne úpravy.

Návrh na uznesenie č. 8-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku neudeľuje súhlas vlastníkovi nehnuteľnosti -  Sunny estates s.r.o.,
Spišská Nová Ves na osadenie troch mobilných domov s obytnou plochou 50 m2 v rámci investičného
zámeru,  na parcelách č. C KN 1492, 1493 a 1494 v k. ú. Hnilčík slúžiacich na rekreáciu.

Hlasovanie Počet Mená poslancov

Za: 5 Beáta Antošová, Mgr.  Juraj  Berčo, Vlastimil  Novotta,  Mgr. Lívia
Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková

Proti: 0

Zdržal sa: 0



Nehlasovali: 0

Neprítomní: 0

K     bodu č. 4.8. – Žiadosť o     odkúpenie časti pozemku p. Keselica  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Michala Keselicu a manž. Moniky na od-
kúpenie časti obecného pozemku č. C KN 1414 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Hnilčík v bez-
prostrednom okolí rodinného domu č. súp. 189 v miestnej časti Cechy. Odkúpenie predmetnej časti
pozemku žiadatelia žiadajú obecné zastupiteľstvo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide
o pozemok bezprostredne priliehajúci k parcele, na ktorej je rodinný dom č. súp. 189, ktorý je v ich
bezpodielovom spoluvlastníctve a z tohto pozemku je tiež situovaný vstup do domu. Zároveň informo-
val poslancov, že žiadatelia zabezpečia geometrický plán na vlastné náklady a po overení na správe
katastra ho predložia obci pre prípadné zrealizovanie kúpnej zmluvy. Materiál bol poslancom predlo-
žený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanci predloženú žiadosť prerokovali a podali tento návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie č. 9-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie  predmetnú žiadosť na odpredaj časti parcely
C KN 1414 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Hnilčík pre žiadateľov Michala Keselicu a manž.
Moniku, bytom Spišská Nová Ves a schvaľuje zámer na odpredaj časti pozemku C KN 1414 ako za-
stavané plochy a nádvoria  v k.  ú. Hnilčík po predložení overeného geometrického plánu zo strany
Okresného úradu, odboru katastrálneho Spišská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na-
koľko ide o pozemok bezprostredne priliehajúci k parcele, na ktorej je rodinný dom č. súp. 187, ktorý
je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a z toho pozemku je tiež situovaný vstup do domu.

Hlasovanie Počet Mená poslancov

Za: 5 Beáta Antošová, Mgr.  Juraj  Berčo, Vlastimil  Novotta,  Mgr. Lívia
Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali: 0

Neprítomní: 0

K bodu 4.9. – Opravy a     udržiavacie práce na vodojemoch – INFORMÁCIA  

Ľubomír Kačír, starosta obce, informoval poslancov, že na vodojemoch v Tokárnom a v Bindte bol
zaznamenaný  únik  pitnej  vody  z  telesa  vodojemu.  Vzhľadom na  zväčšujúci  sa  únik  pitnej  vody
predpokladanou prasklinou bol vodojem v Tokárnom prepojený na rezervné nádrže s objemom 14 m3.
Oprava  vodojemu  Tokárne  bude  spočívať  vo  vypieskovaní  vodojemu,  utesnení  prasklín
hydroizolačným materiálom značky XYPEX CONCENTRATE a v nanesení ošetrujúceho náteru so
zriedeným  koncentrátom  Xypex.  Podľa  technologického  postupu  aplikácie  bude  na  vodojem
v Tokárnom potrebných cca 3 – 4 ks 25 kg balení Xypexu. Cena jedného 25 kg balenia je 291,- eur
s DPH.
Oprava  vodojemu  Bindt  bude  zrealizovaná  rovnakým technologickým  postupom a predpokladaná
spotreba by bola cca 3 – 4 ks 25 kg balení Xypex. Tu bude nutné vymeniť v manipulačnom priestore
vodojemu staré, hrdzavé ventily a šupátka a osadiť už skôr zakúpenú vodomernú šachtu na inštaláciu
hlavného vodomeru.



Opravy  prasklín  a ošetrujúci  náter  si  po  zaškolení  firmou  Hydrostop  s.r.o.  Poprad  urobíme
svojpomocne. Výmenu ventilov, šupatiek a osadenie vodomernej šachty zrealizuje správca vodovodov
Aquaspiš s.r.o..

Návrh na uznesenie č. 10-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie potrebu vykonania opráv a udržiavacích prác
na vodojemoch v obci Hnilčík.

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

K     bodu č. 4.10. - Žiadosť o     odkúpenie pozemkov p. Dvoriak s manželkou  

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o predbežný súhlas na odkúpenie pozemkov
v okolí rodinného domu Hnilčík č. súp. 158 (Zimná dolina). Dôvodom odkúpenia je získanie prístupu
k pozemku 1628/2, z dôvodu neexistujúceho prístupu k uvedenej parcele. Jedná sa o časť parciel C
KN 1627, 1626, 1625 vo výmere 500 m2. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanci predložený materiál prerokovali a vzniesli určité výhrady k vymeranému pozemku, o ktorý
majú žiadatelia záujem. 
Parcela č. C KN 1627 a parcela č. C KN 1626 – žiadatelia majú záujem iba o časť parciel, pričom
zostane úzky pás pod hlavnou cestou, ktorý by už obec nikomu nevedela predať. Z uvedeného dôvodu
poslanci  navrhli  starostovi  obce,  aby  oslovil  žiadateľov,  aby  prehodnotili  záujem  o predmetné
nehnuteľnosti, a to v celosti.
Parcela č. C KN 1625 je priamo nad rodinným domom, ktorého majiteľom je p. Karol Kostelný. V
prvom rade je potrebné osloviť majiteľa tohto rodinného domu, či by nemal záujem vysporiadať si
tento pozemok.

Návrh na uznesenie č. 11-25/2-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po prejednaní predmetnej žiadosti odporúča starostovi obce, aby 
oslovil záujemcov, aby prehodnotili svoju žiadosť.

Hlasovanie Počet Mená poslancov

Za: 5 Beáta Antošová, Mgr.  Juraj  Berčo, Vlastimil  Novotta,  Mgr. Lívia
Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasovali: 0

Neprítomní: 0

K     bodu 7. – Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.



Zapísal(a)  Katarína Novottová
                                                                                                      Ľubomír Kačír

starosta obce 
Overovatelia:

Mgr. Lívia Ondrejčíková                      ..............................................

Vlastimil Novotta                                ...............................................

Prílohy:
Prezenčná listina
Návrh programu zasadnutia
Návrhy uznesení OZ s prílohami
Uznesenia



Uznesenie č. 1-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 3. Informácia o     plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 10.12.2021  

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 zo VI. zasadnutia OZ, konaného 10.12.2021.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 2-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K bodu č. 4.1. - VZN obce Hnilčík č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa Materskej školy Hnilčík a     záujmovú činnosť detí s     trvalým pobytom v     obci Hnilčík pre  
rok 2022 - NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
prerokovalo 

predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 1/2022 o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2022 

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. 1/2022  o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť
detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2022.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 3-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 4.2. – Schválenie odmeny veliteľa DHZ obce Hnilčík  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie, 

že na žiadosť veliteľa DHZ odmenu za výkon funkcie poberať zatiaľ nebude, funkciu bude zatiaľ 
vykonávať dobrovoľne.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 4-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 4. 3. – Rozviazanie pracovného pomeru dohodou – ŽIADOSŤ  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie 

žiadosť Ing. Kataríny Augustiniovej o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31.3.2022 z dôvodu
odchodu do predčasného starobného dôchodku a 

ukladá 
starostovi obce doriešiť riadny chod stavebného úradu v obci Hnilčík od 1.4.2022.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 5-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 4.4. – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie OŠK – ŽIADOSŤ  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
schvaľuje 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2022 podľa
skutočne vynaložených nákladov max. vo výške 3.500,– 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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 6-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 4.5. – Správa o     kontrolnej činnosti HK za rok 2021  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku po predložení materiálu 
berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti HK za 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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 7-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 4.6. – Správa HK z kontroly č. 3/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie 

Správu  hlavného  kontrolóra  č.  03/2021  o  výsledku  kontroly  na  dodržanie  zákonného  postupu
Verejného obstarávania – „Oprava mosta pri Chmúrovej“ a 

berie na vedomie 
návrhy a opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zo strany Ing.
Boženy Gajanovej, hlavnej kontrolórky obce Hnilčík.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 8-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu 4.7. – Schválenie investičného zámeru Sunny estates - ŽIADOSŤ  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
neudeľuje súhlas 

vlastníkovi  nehnuteľnosti  -   Sunny estates  s.r.o.,  Spišská Nová Ves na  osadenie  troch mobilných
domov s obytnou plochou 50 m2 v rámci investičného zámeru,  na parcelách č. C KN 1492, 1493
a 1494 v k. ú. Hnilčík slúžiacich na rekreáciu.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 9-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu č. 4.8. – Žiadosť o     odkúpenie časti pozemku p. Keselica  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie 

predmetnú žiadosť na odpredaj časti parcely   C KN 1414 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Hnilčík pre žiadateľov Michala Keselicu a manž. Moniku, bytom Spišská Nová Ves a 

schvaľuje 
zámer na odpredaj časti pozemku C KN 1414 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Hnilčík po 
predložení overeného geometrického plánu zo strany Okresného úradu, odboru katastrálneho Spišská 
Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok bezprostredne priliehajúci 
k parcele, na ktorej je rodinný dom č. súp. 187, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov 
a z toho pozemku je tiež situovaný vstup do domu.

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, 25.2.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 10-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K bodu 4.9. – Opravy a     udržiavacie práce na vodojemoch – INFORMÁCIA  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie 

potrebu vykonania opráv a udržiavacích prác na vodojemoch v obci Hnilčík.

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, 25.2.2022     Ľubomír Kačír
                                                                    starosta obce



Uznesenie č. 11-25/2-2022
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 25.2.2022

K     bodu č. 4.10. - Žiadosť o     odkúpenie pozemkov p. Dvoriak s manželkou  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík po prejednaní predmetnej žiadosti 
odporúča 

starostovi obce, aby oslovil záujemcov, aby prehodnotili svoju žiadosť.

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, 25.2.2022     Ľubomír Kačír
                                                                    starosta obce


