
Zápisnica

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného dňa
20.7.2022

Prítomní:         starosta obce: Ľubomír Kačír
                          poslanci: Beáta Antošová

   Mgr. Juraj Berčo
                                          Vlastimil Novotta
                                          Mgr. Lívia Ondrejčíková

   Mgr. Ľubuša Šajdáková

Ospravedlnení:                Ing. Božena Gajanová – hlavný kontrolór obce

Ďalší prítomní: Katarína Novottová – zamestnanec OcÚ
                          
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny v prílohe - občania, chatári a chalupári z časti Ráztoky (Poľana) 

Program:

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

4.1. Návrh na určenie volebných obvodov
4.2. Návrh na počet poslancov v obci Hnilčík
4.3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hnilčík
4.4. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – p. Tkáčová
4.5. Žiadosti o kúpu resp. prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Rennérová, Bártová, 

Leško
4.6. Ponuka na kúpu pozemkov – MUDr. Mária Danielová

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: Antošová Beáta, 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. Oprava miestnej komunikácie v časti Ráztoky – Poľana – na podnet občanov, 
                                    chatárov a chalupárov prítomných na zasadnutí OZ

   5.2. Protest prokurátora proti VZN obce Hnilčík č. 19 o zásadách predaja 
                                    nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012

 
Schválený a doplnený PROGRAM:

Program:

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

4.1. Návrh na určenie volebných obvodov
4.2. Návrh na počet poslancov v obci Hnilčík
4.3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hnilčík
4.4. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – p. Tkáčová
4.5. Žiadosti o kúpu resp. prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Rennérová, Bártová, 

Leško
4.6. Ponuka na kúpu pozemkov – MUDr. Mária Danielová

5. Rôzne
5.1. Oprava miestnej komunikácie v časti Ráztoky – Poľana podnet občanov, chatárov 

a chalupárov prítomných na zasadnutí OZ
5.2. Protest prokurátora proti VZN obce Hnilčík č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného 

majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012
      6.  Uznesenia
      7.  Záver

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

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

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 13.5.2022

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 III. zasadnutia OZ, konaného 13.5.2022.

Návrh na uznesenie č. 32-20/7-2022
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 III. zasadnutia OZ, konaného 13.5.2022

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

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



K bodu 4. Program

K bodu č. 4.1. – Návrh na určenie volebných obvodov a 
K     bodu č. 4.2. – Návrh na počet poslancov v     obci Hnilčík  

Ľubomír  Kačír,  starosta  obce,  predložil  Obecnému  zastupiteľstvu  v Hnilčíku  návrh  na  určenie
volebných obvodov v obci Hnilčík vzhľadom na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí (29.
október 2022), v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Pre  voľby  poslancov  OZ  sa  v  každej  obci  utvoria
viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci OZ pomerne k počtu obyvateľov obce,
najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. V obci, v ktorej sa má
zvoliť  12  alebo  menej  poslancov obecného  zastupiteľstva  sa  môže utvoriť  jeden  volebný obvod.
Volebné  obvody  a  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva  v  nich  určí  a  zverejní  obecné
zastupiteľstvo  v  lehote  uvedenej  v  rozhodnutí  o  vyhlásení  volieb. Zároveň  predložil  obecnému
zastupiteľstvu  návrh  na  určenie  počtu  poslancov v zmysle  §  11  ods.  3  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom  zriadení  v znení  zmien  a doplnkov.  Obecné  zastupiteľstvo  je  vyhradené  určiť  pred
voľbami  počet  poslancov  na  celé  volebné  obdobie  r.  2022  –  2026.  Počet  poslancov  sa  určuje
v závislosti od počtu obyvateľov, podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení určuje pre
obce  od  501  –  1000  obyvateľov  obce  5  až  7  poslancov.  Obec  Hnilčík  mala  k 31.12.2021  551
obyvateľov, t. z., že počet  poslancov môže byť od 5 do 7. Materiál bol poslancom predložený spolu s
pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie č. 33-20/7-2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje volebné obvody pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026, a to: 1 volebný obvod a
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet poslancov obce
Hnilčík v novom volebnom období r. 2022 – 2026 na 5.

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

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

K     bodu 4.3. – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Hnilčík  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce Hnilčík. V zmysle § 11 ods.  4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na uvedené je predložený
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hnilčík na nové volebné obdobie r. 2022 –
2026, a to napr.: v rozsahu 1 alebo v rozsahu 0,8, ale minimálne v rozsahu 0,3 (plat starostu podľa § 4
ods. 6 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa koeficientu
0,3). Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu podalo návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie č. 34-20/7-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.  určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Hnilčík v novom volebnom období r.
2022 – 2026 v rozsahu 0,6 úväzku.



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

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

K     bodu 4.4. – Žiadosť o     odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – p. Tkáčová  

Starosta  obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  žiadosť  p.  Tkáčovej,  bytom  Košice
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce C KN 1851 o výmere 125m2, E KN 96440/2 o výmere 130
m2 a E KN 96440/3 o výmere 93 m2 v k. ú obce Hnilčík, ktoré susedia s nehnuteľnosťami, ktorých je
vlastníčkou. Zároveň uviedol nasledovné: p. Tkáčová podala žiadosť o odkúpenie týchto pozemkov už
v roku 2021, uvedená žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.6.2021
uznesením  č.  21-25/6-2021,  listom  zo  dňa  1.7.2021  pod  značkou  Ocú-90/2021-Ocú/378  bolo
žiadateľke  oznámené  rozhodnutie  OZ.  Žiadateľka  na  toto  rozhodnutie  OZ  do  dnešného  dňa
nereagovala,  ale  znova poslala  žiadosť.  Starosta  obce  však oboznámil  poslancov OZ aj  na  došlý
protest  prokurátora,  ktorý bude  prejednávaný v bode  5.2,  v ktorom prokurátor  napadol  VZN obce
Hnilčík č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík a uložil zrušiť celý §8.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva okrem
protestu prokurátora, ktorý došiel po uzávierke materiálov.
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prehodnotilo predložený materiál a s ohľadom na uvedený protest
prokurátora podalo nasledovný návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie č. 35-20/7-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík ruší uznesenie č. 21-25/6-2021 zo dňa 25.6.2021 v celom rozsahu
z dôvodu,  že  predaj  sa  do  dnešného  dňa  neuskutočnil  a  z  dôvodu  protestu  prokurátora  č.  Pd
79/22/8810-4 zo dňa 8.7.2022.  Obecné zastupiteľstvo zároveň  súhlasí  s odpredajom pozemkov vo
vlastníctve  obce  Hnilčík,  konkrétne  parciel  číslo  C  KN  1851  ako  zastavané  plochy  a nádvoria
o výmere 125 m2 zapísanú na LV č. 1, parc č. E KN 96440/2 ako vodné plochy vo výmere 130 m2

zapísanú na LV č. 1055 a parcely č. E KN 96440/3 ako vodné plochy zapísanú na LV č. 1055 vo
výmere 93 m2,  všetky v k. ú. Hnilčík za podmienky, že kupujúci si na svoje náklady dá vyhotoviť
znalecký posudok všeobecnej hodnoty dotknutých parciel, ktorý doručí obci Hnilčík. Vysporiadanie
parciel sa uskutoční priamym predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

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

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

K     bodu 4.5. – Žiadosti o     kúpu pozemkov resp. prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Renné  -  
rová, Bártová, Leško

Starosta  obce predložil  poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti  občanov p. Marty Rennérovej,
Viery  Bártovej  a Vincenta  Leška,  všetci  bytom  Hnilčík,  o kúpu  resp.  prenájom  pozemku  vo
vlastníctve obce a to parc. č. E KN 3-96407/2 v k. ú. Hnilčík.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.



Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prehodnotilo predložený materiál a rozhodlo, že starosta obce má
zvolať pracovné stretnutie všetkých záujemcov z bytového domu Slobodáreň č. súp. 127 o prenájom
pozemku v okolí  predmetnej  nehnuteľnosti,  prizvať  aj  predsedu bytového spoločenstva a spoločne
nájsť nejaké riešenie, aby žiadatelia mohli užívať predmetnú parcelu.

Návrh na uznesenie č. 36-20/7-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  berie na vedomie  predložené žiadosti  o prenájom resp. kúpu
pozemku vo vlastníctve obce v okolí bytového domu Slobodáreň č. súp. 127 a ukladá starostovi obce
zvolať  pracovné  stretnutie  všetkých  záujemcov  z bytového  domu  o prenájom  pozemku,  prizvať
predsedu spoločenstva a spoločne nájsť schodné riešenie pre prenájom resp. kúpu nehnuteľnosti.

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 4.6. – Ponuka na kúpu pozemkov – MUDr. Danielová  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva ponuku od p. MUDr. Márie Danielovej,
bytom  Nálepkovo,  na  kúpu  pozemkov  zo  strany  obce  Hnilčík  ako  spoluvlastníka  uvedených
nehnuteľností,  a to parc.  č.  E KN 96410/1 v podiele  ½ t.  j.  284,50 m2 ako trvalý trávnatý porast
zapísanú na LV č. 1311, parc. č. E KN 96407/1 v podiele ¼ t. j. 407,50 m2 ako trvalý trávnatý porast
zapísanú na LV č. 1389 a parc. č. E KN 96410/2 v podiele ¼ t. j. 49,75 m2 ako trvalý trávnatý porast
zapísanú na LV č. 1389. Spolu sa jedná o odkúpenie 741,75 m2 za ponúknutú cenu 10,– eur/m2.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík prehodnotilo predložený materiál a rozhodlo, že starosta obce má
osloviť spoluvlastníčku uvedených nehnuteľností MUDr. Máriu Danielovú a zjednať nižšiu cenu za
pozemky,  predložiť  cenovú  ponuku.  V prípade  priaznivejšej  ceny  by  obec  Hnilčík  mala  záujem
o odkúpenie týchto nehnuteľností: parc. č. E KN 96410/1 a E KN 96410/2.

Návrh na uznesenie č. 37-20/7-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje v súlade s§9a ods.8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľného majetku
a to pozemkov:

6. Spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parcele E 
KN  č. 964101/1 - trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 569 m2, výmera pripadajúca na 
spoluvlastnícky podiel 284,50 m2,

7. Spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/4 na pozemku .- parcele E 
KN č. 96410/2 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 199 m2, výmera pripadajúca na 
spoluvlastnícky podiel 49,75m2

od MUDr. Márie Danielovej, bytom Cintorínska 592/2, Nálepkovo, ktorá je vlastníčkou 
spoluvlastníckych podielov za maximálnu cenu 3,–eurá/1m2 t. j. 1.002,75 eur.
Zdôvodnenie : zámer na odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva Obce Hnilčík sa odôvodňuje
tým, že  Obec  Hnilčík  je  podielovou  spoluvlastníčkou týchto  nehnuteľností  a zámer  na  odkúpenie
predmetných  nehnuteľností  sa  schvaľuje  z dôvodu  vysporiadania  predmetných  pozemkových
nehnuteľností.



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 5. Rôzne
K     bodu 5.1. Oprava miestnej komunikácie v     časti Ráztoky – Poľana – na podnet občanov,   
chatárov a     chalupárov prítomných na zasadnutí OZ  

Starosta  obce,  Ľubomír  Kačír,  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  privítal  občanov,  chatárov
a chalupárov  z miestnej  časti  Ráztoky  – Poľana.  Prítomní  občania  predložili  poslancom obecného
zastupiteľstva žiadosť o opravu miestnej  komunikácie  v miestnej  časti  Ráztoky – Poľana,  ktorá je
podľa  občanov  v  havarijnom  stave.  Údržba  miestnej  komunikácie,  ktorú  vykonala  obec
prednedávnom, nebola  účinná.  Po  väčšom daždi  vymylo  všetko,  čo  tam bolo  navezené.  Občania
predložili konkrétne návrhy na zrealizovanie opravy a po prerokovaní tohto problému so starostom
a poslancami  obecného zastupiteľstva sa  dohodli  na  pracovnom stretnutí  27.7.2022.  Starosta  obce
prizve  na  rokovanie  všetky  dotknuté  podnikateľské  subjekty,  ktoré  túto  miestnu  komunikáciu
využívajú a osloví možných dodávateľov na opravu MK. 

Návrh na uznesenie č.   38-20/7  -2022  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie havarijný stav miestnej komunikácie Ráztoky –
Poľana  a ukladá  zvolať  pracovné  stretnutie  všetkých  dotknutých  strán,  aby  sa  dohodol  postup
a financovanie opravy MK.

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

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

K     bodu 5.2. – Protest prokurátora proti VZN obce Hnilčík č. 19 o     zásadách predaja   
nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012

Starosta  obce,  Ľubomír  Kačír,  predložil  obecnému  zastupiteľstvu  protest  prokurátora  proti
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hnilčík č.  19 o zásadách predaja nehnuteľného majetku
obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012. Protest prokurátora sa týka § 8 predmetného VZN, v ktorom si obec v
§  8  ods.  1  VZN upravila  minimálnu  kúpnu  cenu,  a to  pre  všetky  formy  predaja,  ktorá  je  rôzne
diferencovaná  podľa  účelu  využitia  pozemku,  v  §  8  ods.  2  si  obec  upravila  možnosť  zníženia
východiskovej kúpnej ceny pozemku, a to prepočtom podľa koeficientu upraveného v ods. 3 a v ods. 6
si  upravila  možnosť  znížiť  cenu  pozemku  až  o 50%  pokiaľ  sa  pozemok  nachádza  v časti  Bindt
a Roztoky. Takto upravená kúpna cena pozemkov pre všetky formy predaja, t. z. aj pre priamy predaj
je v rozpore s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí. Prevody vlastníctva majetku obce sa
musia vykonať na základe  obchodnej  verejnej  súťaže  alebo dobrovoľnou dražbou alebo priamym
predajom za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, ak
zákon  neustanovuje  inak.  Z uvedeného  dôvodu  prokurátor  navrhol  prerokovať  tento  protest  na
zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  a zrušiť  §  8  napadnutého  VZN  obce  Hnilčík  č.  19  o zásadách
predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012.



Materiál  nebol  poslancom  predložený  spolu  s pozvánkou  na  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva
z dôvodu, že prišiel až po uzávierke materiálov.

Návrh na uznesenie č. 39-20/7-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie doručený protest prokurátora proti Všeobecnému
záväznému nariadeniu obce Hnilčík č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo
dňa  7.12.2012,  prerokovalo  tento  protest  a  dodatkom  č.  1  ruší  §  8 napadnutého  Všeobecne
záväzného nariadenia obce Hnilčík č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo
dňa 7.12.2012.

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

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

K     bodu 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. 32-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 13.5.2022

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 III. zasadnutia OZ, konaného 13.5.2022.

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

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 33-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022

K bodu č. 4.1. – Návrh na určenie volebných obvodov a 
K     bodu č. 4.2. – Návrh na počet poslancov v     obci Hnilčík  

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje 
volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026,
a to:  1 volebný obvod a v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

určuje 
počet poslancov obce Hnilčík v novom volebnom období r. 2022 – 2026 na 5.

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

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 34-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022

K     bodu 4.3. – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Hnilčík  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. 

určuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce Hnilčík v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 0,6
úväzku.

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

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 35-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022

K     bodu 4.4. – Žiadosť o     odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – p. Tkáčová  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
ruší 

uznesenie č. 21-25/6-2021 zo dňa 25.6.2021 v celom rozsahu z dôvodu, že predaj sa do dnešného dňa
neuskutočnil a z dôvodu protestu prokurátora č. Pd 79/22/8810-4 zo dňa 8.7.2022. Obecné zastupiteľ-
stvo zároveň 

súhlasí
s odpredajom pozemkov vo vlastníctve obce Hnilčík, konkrétne parciel číslo C KN 1851 ako zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 125 m2 zapísanú na LV č. 1, parc č. E KN 96440/2 ako vodné plochy
vo výmere 130 m2 zapísanú na LV č. 1055 a parcely č. E KN 96440/3 ako vodné plochy zapísanú na
LV č. 1055 vo výmere 93 m2, všetky v k. ú. Hnilčík za podmienky, že kupujúci si na svoje náklady dá
vyhotoviť znalecký posudok všeobecnej hodnoty dotknutých parciel, ktorý doručí obci Hnilčík. Vy-
sporiadanie parciel sa uskutoční priamym predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

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

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 36-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022
K     bodu 4.5. – Žiadosti o     kúpu pozemkov resp. prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Renné  -  
rová, Bártová, Leško

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie 

predložené  žiadosti  o prenájom  resp.  kúpu  pozemku  vo  vlastníctve  obce  v okolí  bytového  domu
Slobodáreň  č.  súp.  127  a ukladá  starostovi  obce  zvolať  pracovné  stretnutie  všetkých  záujemcov
z bytového  domu  o prenájom  pozemku,  prizvať  predsedu  spoločenstva  a spoločne  nájsť  schodné
riešenie pre prenájom resp. kúpu nehnuteľnosti.

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 37-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022
K     bodu 4.6. – Ponuka na kúpu pozemkov – MUDr. Danielová  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
schvaľuje 

v súlade s§9a ods.8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľného majetku a to pozemkov:

a) Spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parcele E 
KN  č. 964101/1 - trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 569 m2, výmera pripadajúca na 
spoluvlastnícky podiel 284,50 m2,

b) Spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/4 na pozemku .- parcele E 
KN č. 96410/2 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 199 m2, výmera pripadajúca na 
spoluvlastnícky podiel 49,75m2

od MUDr. Márie Danielovej, bytom Cintorínska 592/2, Nálepkovo, ktorá je vlastníčkou 
spoluvlastníckych podielov za maximálnu cenu 3,–eurá/1m2 t. j. 1.002,75 eur.
Zdôvodnenie : zámer na odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva Obce Hnilčík sa odôvodňuje
tým, že  Obec  Hnilčík  je  podielovou spoluvlastníčkou týchto  nehnuteľností  a zámer  na  odkúpenie
predmetných  nehnuteľností  sa  schvaľuje  z dôvodu  vysporiadania  predmetných  pozemkových
nehnuteľností.

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 38-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022

K     bodu 5.1. Oprava miestnej komunikácie v     časti Ráztoky – Poľana – na podnet občanov,   
chatárov a     chalupárov prítomných na zasadnutí OZ  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
berie na vedomie 

havarijný stav miestnej komunikácie Ráztoky – Poľana a 
ukladá 

zvolať pracovné stretnutie všetkých dotknutých strán, aby sa dohodol postup a financovanie opravy 
MK.

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 39-20/7-2022
Zo IV. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 20.7.2022

K     bodu 5.2. – Protest prokurátora proti VZN obce Hnilčík č. 19 o     zásadách predaja nehnuteľné  -  
ho majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
berie na vedomie 

doručený protest prokurátora proti Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hnilčík č. 19 o zásadách
predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012, 

prerokovalo 
tento protest a 

dodatkom č. 1 ruší § 8 
napadnutého Všeobecne záväzného nariadenia obce Hnilčík č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného
majetku obce Hnilčík zo dňa 7.12.2012.

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

V Hnilčíku, 20.7.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce


