
Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík konaného dňa 
29.4.2022 

 
Prítomní:         starosta obce: Ľubomír Kačír 
                          poslanci: Beáta Antošová 
      Mgr. Juraj Berčo 
                                          Vlastimil Novotta 
                                          Mgr. Lívia Ondrejčíková 
 
Ospravedlnení:                Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 
Ďalší prítomní: Katarína Novottová – zamestnanec OcÚ 
                           Ing. Božena Gajanová – hlavný kontrolór obce  
 
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 za rok 2021 – NÁVRH  
4.3. Komisia na ochranu verejného záujmu – SPRÁVA 
4.4. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 11-25/2-2022 
4.5. Odpredaj nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou – ZÁMER 
4.6. Tvorba nového PHSR a Komunitného plánu na nasledujúce obdobie 
4.7. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce p. Jusko s manž. – ZÁMER 
4.8. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu 
4.9. Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR SNV/GL – žiadosť 

o sponzorské 
4.10. Oprava priepustu pri p. Lukačovskému – informácia 

5. Rôzne 
6. Uznesenia 
7. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ľubomír Kačír, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.  
Prítomní poslanci: 4 
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo 
Zapisovateľ: Katarína Novottová 
 
Návrhy poslancov a 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: 5.1. Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie Rímskokatolícka  
                                    cirkev, farnosť Hnilčík – ŽIADOSŤ 
 
Schválený a doplnený PROGRAM: 
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 za rok 2021 – NÁVRH  
4.3. Komisia na ochranu verejného záujmu – SPRÁVA 
4.4. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 11-25/2-2022 
4.5. Odpredaj nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou – ZÁMER 
4.6. Tvorba nového PHSR a Komunitného plánu na nasledujúce obdobie 
4.7. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce p. Jusko s manž. – ZÁMER 
4.8. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu 
4.9. Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR SNV/GL – žiadosť 

o sponzorské 
4.10. Oprava priepustu pri p. Lukačovskému – informácia 

5. Rôzne 
5.1. Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Hnilčík 
6. Uznesenia 
7. Záver 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 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 z I. zasadnutia OZ, konaného 25.2.2022. 

Návrh na uznesenie č. 12-29/4-2022 
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 z I. zasadnutia OZ, konaného 25.2.2022. 

 

 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  



Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

K bodu 4. Program 

K bodu č. 4.1. – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík, predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Hnilčík 
dôvodovú správu k overovaniu účtovnej závierky za rok 2021 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 obce (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, ktorý obsahuje: Výročnú správu, Individuálnu účtovnú 
závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, všetko k 31.12.2021) 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 31.12.2021 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. 13-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- Výročnú správu obce Hnilčík za rok 2021 
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov 
- Individuálnu účtovnú závierku  

za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

 

 

K bodu 4.2. – Záverečný účet obce za rok 2021 – 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 2021 



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 2021 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 2021. Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol 
Záverečný účet obce Hnilčík za rok 2021, účtovná závierka obce k 31.12.2021 (súvaha, výkaz ziskov 
a strát za rok 2021, finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2021), 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. 14-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 
za rok 2021. 
 
Návrh na uznesenie č. 15-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

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

13.918,35 €. 
3. Tvorbu a použitie peňažných fondov konkrétne: 

a) počiatočný stav                                                                         :    37.394,32 € 
b) tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021     :    13.918,35 € 
c) konečný stav                                                                             :    51.312,67 € 
 
Hospodársky výsledok – zisk za rok 2021 vo výške 25.150,– € so sledovaním na účte 428 Ú 21 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2021. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
 
K bodu 4. 3. – Komisia na ochranu verejného záujmu 
 
Vlastimil Novotta, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, 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. 16-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie informáciu predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činností 
a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za 
zdaňovacie obdobie 2021: 



- Ľubomír Kačír – odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov 
ako štatutárny zástupca obce za rok 2021 v zákone stanovenej lehote a na doporučenom tlačive 
v súlade s ústavným zákonom NR SR 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 NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcie verejných funkcionárov.   

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
 
K bodu 4.4. – Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 11-25/2-2022 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 25.2.2022 žiadosť o predbežný súhlas 
na odkúpenie pozemkov v okolí rodinného domu Hnilčík č. súp. 158 (Zimná dolina). Dôvodom 
odkúpenia bolo získanie prístupu k pozemku 1628/2, z dôvodu neexistujúceho prístupu k uvedenej 
parcele. Jednalo sa o časť parciel C KN 1627, 1626, 1625 vo výmere 500 m2. Z dôvodu, že žiadatelia 
požiadali hneď po zasadnutí OZ (pondelok 28.2.2022) o späť vzatie svojej žiadosti predložil obecnému 
zastupiteľstvu návrh na zrušenie predmetného uznesenia.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie č. 17-29/2-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík na žiadosť žiadateľov o späť vzatie žiadosti vo veci odkúpenia 
nehnuteľností v majetku obce ruší uznesenie č. 11-25/2-2022 zo dňa 25.2.2022 v celom znení. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

K bodu 4.5. – Odpredaj nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou – ZÁMER 
 
Starosta obce, Ľubomír Kačír, informoval Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík, že  bola na Obecný úrad 
doručená žiadosť o odpredaj pozemku, parc. č. C KN 1916/1, trvalý trávnatý porast, vo výmere 4.628 
m2, kat. územie Hnilčík. Po zvážení všetkých okolností obec Hnilčík v zastúpení starostom obce 
odporučila schváliť obecnému zastupiteľstvu podmienky obchodnej verejnej súťaže na predmetný 
pozemok. Obec pri predaji svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhoduje o 
tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. V prípade predaja horeuvedeného 
majetku obce nejde o žiadny z osobitných prípadov predaja majetku obce, t.j. o prípady: 
 
1. podľa § 9a ods. 8 písm. a/ zákona o majetku obcí - prevodu nehnuteľného majetku, ktorý je obec 
povinná previesť alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa zákona č. 182/1993 Zb. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, 



 
2. podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona o majetku obcí - prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, 
 
3. podľa § 9a ods. 8 písm. c/ zákona o majetku obcí - prevod podielu majetku obce, ktorým sa realizuje 
zákonné predkupné právo podľa osobitného predpisu (napr. ust. § 140 Občianskeho zákonníka), 
 
4. podľa § 9a ods. 8 písm. d/ zákona o majetku obcí - prevod hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je 
nižšia ako 3 500,- eur, 
 
5. podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí - prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
 
Pokiaľ sa nejedná o hore uvedené osobitné prípady podľa ust. § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb., potom 
obec postupuje pri prevode svojho majetku podľa ust. § 9a ods.1až 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Z uvedeného dôvodu predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na predaj pozemku verejnou 
obchodnou súťažou. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prehodnotilo predložený materiál a rozhodlo v tomto období 
neodpredať uvedenú parcelu, požiadalo vedenie obce o predloženie súpisu parciel v majetku obce, 
zosumarizovať ho a následne, ak tento nehnuteľný majetok bude pre obec prebytočný sa týmto predajom 
môže ešte zaoberať. 
 
Návrh na uznesenie č. 18-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení neschvaľuje zámer predať pozemok, parc. č. C KN 1916/1, výmera 4.628 m2, 
druh pozemku: trvalý trávnatý porast, katastrálne územie Hnilčík, vedenom na katastrálnom odbore 
Okresného úradu Spišská Nová Ves na LV č. 1, ktorý je vo vlastníctve obce Hnilčík /ďalej len 
„Pozemok“/. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

K bodu 4.6. – Tvorba nového PHSR a Komunitného plánu obce Hnilčík na nasledujúce obdobie 

Starosta obce, Ľubomír Kačír, predložil obecnému zastupiteľstvu plán na vypracovanie nového PHSR 
(Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hnilčík) na obdobie 2023 - 2027 a vypracovanie nového 
Komunitného plánu obce Hnilčík. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strategický, resp. strednodobý rozvojový 
dokument (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o 
smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o bu-
dúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riade-
nie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít 
umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinova-
ných rozhodnutiach. Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej 



reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, 
musí byť permanentne aktualizovaný. PHSR obce poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti 
v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 
2013 a PHSR samosprávneho kraja. 
 
Komunitný plán obce Hnilčík je základný programový dokument, ktorý definuje a určuje ciele a 
smerovanie sociálnej politiky obce: spoločná vízia obce, poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcov 
verejnej správy a prijímateľov sociálnych služieb spracovaný z dostupných informácií o potrebách 
obyvateľov v sociálnych službách, z národných, regionálnych a medzinárodných dokumentov v tejto 
oblasti. 
Cieľom dokumentu je efektívny, transparentný, dostupný nástroj na plánovanie, riadenie, poskytovanie 
a rozvoj kvalitných sociálnych služieb na území obce. 
 
Starosta obce navrhol pracovnú skupinu v zložení: Ing. Eva Malecová, Ing. Marián Jančura CSc., Beáta 
Antošová, Mgr. Juraj Berčo,  Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša Šajdáková.  
Starosta obce zároveň navrhol aj riadiacu skupinu v zložení: Ľubomír Kačír – starosta obce, poslanci 
OZ: Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša 
Šajdáková a hlavný kontrolór obce Ing. Božena Gajanová. 
 
Návrh na uznesenie č. 19-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

1. berie na vedomie potrebu vypracovania PHSR obce Hnilčík na roky 2023 – 2027 
a Komunitného plánu obce Hnilčík na roky 2023 – 2027, 

2. schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: Ing. Eva Malecová, Ing. Marián Jančura CSc., Beáta 
Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša 
Šajdáková, 

3. schvaľuje riadiacu skupinu v zložení: Ľubomír Kačír – starosta obce, poslanci OZ: Beáta 
Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša 
Šajdáková a hlavný kontrolór obce Ing. Božena Gajanová. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

K bodu 4.7. – Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce p. Jusko s manž. - ZÁMER 
 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť JUDr. Moniky Juskovej a manž. 
MUDr. Jozefa Juska, trvale bytom Prešov, vlastníci rodinného domu č. 179 v obci Hnilčík o odpredaj 
obecných pozemkových nehnuteľností v okolí rodinného domu. V snímke z katastrálne mapy boli 
vyznačené parcely, o ktoré by mali žiadatelia záujem. Ide o časť parcely č. C KN 1462, časť parcely č. 
C KN 1456/1, časť parcely č. C KN 1456/3. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prehodnotilo predložený materiál a rozhodlo v tomto období 
neodpredať uvedenú parcelu, požiadalo vedenie obce o predloženie súpisu parciel v majetku obcí, 
zosumarizovať ho a následne, ak tento nehnuteľný majetok bude pre obec prebytočný, sa týmto 
predajom môže ešte zaoberať. 
 
Návrh na uznesenie č. 20-29/4-2022 



Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení neschvaľuje zámer predať pozemky registra C, a to časť parcely č. C KN 1462, 
časť parcely č. C KN 1456/1, časť parcely č. C KN 1456/3. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
 
K bodu č. 4.8. – Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Márie Leitnerovej o ukončenie nájomnej 
zmluvy dohodou k 31.5.2022 v nájomnom byte 244/2, bytovka Hnilčík č. súp. 244 bez udania dôvodu. 
Zároveň predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosti na výmenu bytov, a to: 

1. Juraj Ondrejčík a manž. Mgr. Barbora Ondrejčíková – dvojizbový byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. 
súp. 241 za trojizbový byt č. 2 v bytovke Hnilčík č. súp. 244 

2. Mário Ondrejčík – jednoizbový byť č. 4 v bytovke Hnilčík č. súp. 244 za dvojizbový byt č. 7 
v bytovke Hnilčík č. súp. 241 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Poslanci predloženú žiadosť prerokovali a podali tento návrh na uznesenie: 
 
Návrh na uznesenie č. 21-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

1. berie na vedomie žiadosť p. Márie Leitnerovej o ukončenie nájomnej zmluvy na nájomný byt 
č. 2 v bytovke Hnilčík č. súp. 244 dohodou k 31.5.2022, 

2. schvaľuje žiadosť p. Juraja Ondrejčíka a manž. Mgr. Barbory Ondrejčíkovej o výmenu bytu, 
a to: dvojizbový byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. súp. 241 za trojizbový byt č. 2 v bytovke Hnilčík 
č. súp. 244 s účinnosťou od 1.6.2022, 

3. schvaľuje žiadosť p. Mária Ondrejčíka o výmenu bytu, a to: jednoizbový byt č. 4 v bytovke 
Hnilčík č. súp. 244 za dvojizbový byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. súp. 241 s účinnosťou od 
1.6.2022, 

4. ukladá osloviť žiadateľov na pridelenie nájomných bytov vedených v evidencii obce, aby vy-
jadrili svoj záujem, prípadne nezáujem o zostávajúci voľný jednoizbový byt č. 4 v bytovke Hnil-
čík č. súp. 244 od 1.6.2022. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
K bodu 4.9. – Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR SNV/GL - žiadosť 
 
Ľubomír Kačír, starosta obce, predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o sponzorské zo strany 
žiadateľa Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Spišská Nová Ves. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 



Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť prerokovali a skonštatovali, že obec vzhľadom na celkovú 
finančnú situáciu a vzhľadom na to, že DHZ obce Hnilčík plánuje v najbližšej budúcnosti založiť 
družstvá mladých požiarnikov, nemôže poskytnúť finančný príspevok. 
 
Návrh na uznesenie č. 22-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre ÚO DPO SR 
SNV/GL. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

K bodu č. 4.10. – Oprava priepustu pri p. Lukačovskému - informácia 
 
Starosta obce Hnilčík, Ľubomír Kačír, informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zlom 
technickom stave priepustu, ktorý sa nachádza pri výjazde z miestnej komunikácie, parc. č. C KN 1824/2 
a C KN 1831/1, na hlavnú cestu. Zároveň informoval poslancov o voľnom betónovom priepuste pri MŠ, 
ktorý by mohol byť použiteľný na danom mieste. 
Poslanci prehodnotili vzniknutú situáciu a rozhodli, že betónový priepust od MŠ sa môže použiť na 
opravu horeuvedeného priepustu. Opravu priepustu, ktorý slúži ako prístupová komunikácia k trom 
rodinným domom (Krempaský, Lukačovský, Pekár) si môžu vlastníci RD zrealizovať po súhlasnom 
stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja na vlastné náklady. 
 
Návrh na uznesenie č. 23-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie informáciu o zlom technickom stave priepustu, 
ktorý sa nachádza pri výjazde z miestnej komunikácie, parc. č. C KN 1824/2 a C KN 1831/1, na hlavnú 
cestu a informáciu o voľnom betónovom priepuste pri MŠ a schvaľuje použitie betónového priepustu 
od MŠ na opravu horeuvedeného priepustu. Opravu priepustu, ktorý slúži ako prístupová komunikácia 
k trom rodinným domom (Krempaský, Lukačovský, Pekár) si môžu vlastníci RD zrealizovať po 
súhlasnom stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja na vlastné náklady. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
K bodu 5.1. - Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Hnilčík 
 
Ľubomír Kačír, starosta obce Hnilčík, oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o došlej žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Hnilčík na výmenu vchodových dverí a výstavby prístreška vo farskom kostole Povýšenia Svätého kríža 
v obci. 
Materiál nebol poslancom poskytnutý z dôvodu, že žiadosť došla až po uzávierke materiálov. 



Poslanci obecného zastupiteľstva predmetnú žiadosť prerokovali, zo strany poslancov obecného 
zastupiteľstva je ochota poskytnúť finančný príspevok žiadateľovi, ale až po doplnení predloženej 
žiadosti. Žiadosť by mala podľa VZN obce Hnilčík č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu obce obsahovať aj požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce 
a predpokladané celkové náklady na vchodové dvere a prístreška samostatne. Z uvedeného dôvodu 
požiadali starostu obce, aby vyzval žiadateľa o doplnenie žiadosti.  
 
Návrh na uznesenie č. 24-29/4-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

1. berie na vedomie predloženú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 
dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Hnilčík na výmenu vchodových dverí a výstavbu 
prístreška vo farskom kostole Povýšenia Svätého kríža v obci a 

2. žiada o doplnenie predloženej žiadosti o požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku 
z rozpočtu obce a predpokladané celkové náklady na vchodové dvere a prístreška samostatne. 

Po doplnení žiadosti bude žiadosť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva opätovne 
prerokovaná. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
 
K bodu 7. – Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísal(a)  Katarína Novottová 
                                                                                                      Ľubomír Kačír 

starosta obce  
 
 
 
Overovatelia: 
 
Beáta Antošová                              .............................................. 
      
 
Mgr. Juraj Berčo                             ............................................... 
 
 
Prílohy: 
Prezenčná listina 
Návrh programu zasadnutia 
Návrhy uznesení OZ s prílohami 
Uznesenia 



Uznesenie č. 12-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 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 z I. zasadnutia OZ, konaného 25.2.2022. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

Uznesenie č. 13-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 
K bodu č. 4.1. – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
- Výročnú správu obce Hnilčík za rok 2021 
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov 
- Individuálnu účtovnú závierku  

za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 14-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 
K bodu 4.2. – Záverečný účet obce za rok 2021 – NÁVRH 
 
Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

Uznesenie č. 15-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 
K bodu 4.2. – Záverečný účet obce za rok 2021 – NÁVRH 
 
Obecné zastupiteľstvo  

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

13.918,35 €. 
3. Tvorbu a použitie peňažných fondov konkrétne: 

a) počiatočný stav                                                                         :    37.394,32 € 
b) tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021    :    13.918,35 € 
c) konečný stav                                                                             :    51.312,67 € 
 
Hospodársky výsledok – zisk za rok 2021 vo výške 25.150,– € so sledovaním na účte 428 Ú 21 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2021. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

 
 
 
 



Uznesenie č. 16-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 
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 činností a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na 
daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021: 

- Ľubomír Kačír – odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov 
ako štatutárny zástupca obce za rok 2021 v zákone stanovenej lehote a na doporučenom tlačive 
v súlade s ústavným zákonom NR SR 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 NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcie verejných funkcionárov. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

Uznesenie č. 17-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 

K bodu 4.4. – Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 11-25/2-2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík na žiadosť žiadateľov o späť vzatie žiadosti vo veci odkúpenia 
nehnuteľností v majetku obce  

ruší  
uznesenie č. 11-25/2-2022 zo dňa 25.2.2022 v celom znení. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

 
 



Uznesenie č. 18-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 
 
K bodu 4.5. – Odpredaj nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou – ZÁMER 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  

neschvaľuje  
zámer predať pozemok, parc. č. C KN 1916/1, výmera 4.628 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, 
katastrálne územie Hnilčík, vedenom na katastrálnom odbore Okresného úradu Spišská Nová Ves na 
LV č. 1, ktorý je vo vlastníctve obce Hnilčík /ďalej len „Pozemok“/. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

Uznesenie č. 19-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 

K bodu 4.6. – Tvorba nového PHSR a Komunitného plánu obce Hnilčík na nasledujúce obdobie 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

1. berie na vedomie potrebu vypracovania PHSR obce Hnilčík na roky 2023 – 2027 
a Komunitného plánu obce Hnilčík na roky 2023 – 2027, 

2. schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: Ing. Eva Malecová, Ing. Marián Jančura CSc., Beáta 
Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša 
Šajdáková, 

3. schvaľuje riadiacu skupinu v zložení: Ľubomír Kačír – starosta obce, poslanci OZ: Beáta 
Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša 
Šajdáková a hlavný kontrolór obce Ing. Božena Gajanová. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

 
 
 
 



Uznesenie č. 20-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 

K bodu 4.7. – Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce p. Jusko s manž. - ZÁMER 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

neschvaľuje  
zámer predať pozemky registra C, a to časť parcely č. C KN 1462, časť parcely č. C KN 1456/1, časť 
parcely č. C KN 1456/3. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022           Ľubomír Kačír 
                        starosta obce 

Uznesenie č. 21-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 

K bodu č. 4.8. – Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

1. berie na vedomie žiadosť p. Márie Leitnerovej o ukončenie nájomnej zmluvy na nájomný byt 
č. 2 v bytovke Hnilčík č. súp. 244 dohodou k 31.5.2022, 

2. schvaľuje žiadosť p. Juraja Ondrejčíka a manž. Mgr. Barbory Ondrejčíkovej o výmenu bytu, 
a to: dvojizbový byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. súp. 241 za trojizbový byt č. 2 v bytovke Hnilčík 
č. súp. 244 s účinnosťou od 1.6.2022, 

3. schvaľuje žiadosť p. Mária Ondrejčíka o výmenu bytu, a to: jednoizbový byt č. 4 v bytovke 
Hnilčík č. súp. 244 za dvojizbový byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. súp. 241 s účinnosťou od 
1.6.2022, 

4. ukladá osloviť žiadateľov na pridelenie nájomných bytov vedených v evidencii obce, aby vy-
jadrili svoj záujem, prípadne nezáujem o zostávajúci voľný jednoizbový byt č. 4 v bytovke Hnil-
čík č. súp. 244 od 1.6.2022. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022            Ľubomír Kačír 
                                                                         starosta obce 

 



Uznesenie č. 22-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 

K bodu 4.9. – Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR SNV/GL - žiadosť 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

neschvaľuje  
poskytnutie finančného príspevku pre ÚO DPO SR SNV/GL. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022            Ľubomír Kačír 
                                                                         starosta obce 

Uznesenie č. 23-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 

K bodu č. 4.10. – Oprava priepustu pri p. Lukačovskému – informácia 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

berie na vedomie  
informáciu o zlom technickom stave priepustu, ktorý sa nachádza pri výjazde z miestnej komunikácie, 
parc. č. C KN 1824/2 a C KN 1831/1, na hlavnú cestu a informáciu o voľnom betónovom priepuste pri 
MŠ a  

schvaľuje  
použitie betónového priepustu od MŠ na opravu horeuvedeného priepustu. Opravu priepustu, ktorý slúži 
ako prístupová komunikácia k trom rodinným domom (Krempaský, Lukačovský, Pekár) si môžu 
vlastníci RD zrealizovať po súhlasnom stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja na 
vlastné náklady. 

 
Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022            Ľubomír Kačír 
                                                                         starosta obce 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 24-29/4-2022 
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29.4.2022 

K bodu 5.1. - Poskytnutie nenávratného finančného príspevku – dotácie Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

1. berie na vedomie predloženú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 
dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Hnilčík na výmenu vchodových dverí a výstavbu 
prístreška vo farskom kostole Povýšenia Svätého kríža v obci a 

2. žiada o doplnenie predloženej žiadosti o požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku 
z rozpočtu obce a predpokladané celkové náklady na vchodové dvere a prístreška samostatne. 

Po doplnení žiadosti bude žiadosť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva opätovne 
prerokovaná. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 
Za: 4 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková, 

Vlastimil Novotta 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasovali: 0  
Neprítomní: 1 Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 
V Hnilčíku, 29.4.2022            Ľubomír Kačír 
                                                                         starosta obce 


