
Zápisnica

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného dňa
26.8.2022

Prítomní:         starosta obce: Ľubomír Kačír
                          poslanci: Beáta Antošová

   Mgr. Juraj Berčo
                                          Vlastimil Novotta
                                          Mgr. Lívia Ondrejčíková

   Mgr. Ľubuša Šajdáková

Ospravedlnení:                

Ďalší prítomní: Katarína Novottová – zamestnanec OcÚ
                           Ing. Božena Gajanová – hlavný kontrolór obce 
                           Občania, chatári a chalupári z časti Ráztoky (Poľana) podľa priloženej prezenčnej 
                           listiny
                          
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. VZN obce Hnilčík č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a výšky prís-
pevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hnilčík – NÁVRH

4.2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 – NÁVRH
4.3. Oprava havarijného stavu MK Poľana
4.4. Žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky

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: 5. 1. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Peter Lapka, Hnilčík
   5.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Albert Klein, Spišská 

                                    Nová Ves
                             5. 3. Odkúpenie pozemkových nehnuteľností od p. MUDr. Márie Danielovej – 
                                     cenová ponuka

 
Schválený a doplnený PROGRAM:

Program:

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

4.1. VZN obce Hnilčík č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a výšky prís-
pevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hnilčík – NÁVRH

4.2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 – NÁVRH
4.3. Oprava havarijného stavu MK Poľana
4.4. Žiadosť starostu obce o preplatenie dovolenky

5. Rôzne
5. 1.       Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Peter Lapka, Hnilčík

             5. 2.       Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Albert Klein, Spišská 
              Nová Ves
5. 3.      Odkúpenie pozemkových nehnuteľností od p. MUDr. Márie Danielovej – 

                          cenová ponuka
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 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 zo IV. zasadnutia OZ, konaného 20.7.2022.

Návrh na uznesenie č. 40-26/8-2022
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 IV. zasadnutia OZ, konaného 20.7.2022.

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. – VZN obce Hnilčík č. 2/2022 o     určení výšky príspevku na činnosť MŠ a výšky  
príspevku  na  režijné  náklady  a     podmienky  úhrady  v     ŠJ  v     zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  
Hnilčík – NÁVRH

Ľubomír  Kačír,  starosta  obce,  predložil  obecnému zastupiteľstvu  v Hnilčíku návrh  na  VZN  obce
Hnilčík č.  2/2022 o určení  výšky príspevku na činnosť  MŠ a výšky príspevku na  režijné  náklady
a podmienky  úhrady  v ŠJ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Hnilčík.  Poslancom  obecného
zastupiteľstva podal  správu, že  Ministerstvo školstva SR vydáva tzv. finančné pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Výška cien potravín na jedno
jedlo v školskej jedálni bola schválená nasledovne: Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 (vyňaté iba pre MŠ a stredné školy,
ktoré sa týkajú zamestnancov):

Tabuľka č. 1
Materská škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 2 do 6 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,41 0,34 0,80 0,23 0,50 2,28
2. pásmo 0,44 0,36 0,85 0,24 0,53 2,42
3. pásmo 0,46 0,38 0,90 0,26 0,56 2,56

Tabuľka č. 4
Stredná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
od 15 do 19 rokov € € € € € €

1. pásmo 0,65 0,54 1,26 0,36 0,79 3,60

2. pásmo 0,69 0,57 1,33 0,38 0,84 3,81

3. pásmo 0,73 0,60 1,41 0,40 0,89 4,03

Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma
pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových  nákladov na potraviny a
režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s
akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.
Školská jedáleň Hnilčík bola do teraz zaradená do finančného pásma 1 pre Materské školy - deti
(tabuľka  č.  1)  a do  finančného  pásma  1  pre  dospelých  (zamestnancov)  v kategórii  Stredné  školy
(tabuľka č. 4). Vzhľadom na rastúce ceny potravín toto pásmo už na nákup potravín nepostačuje a po
konzultácii s vedúcou školskej jedálne navrhujeme preradiť stravníkov takto:

- Deti – finančné pásmo 3 (tabuľka č. 1)
- Dospelí – finančné pásmo 3 (tabuľka č. 4)

Z uvedeného  dôvodu  predkladáme  obecnému  zastupiteľstvu  návrh  na  prijatie  nového  VZN  s
účinnosťou od 1.10.2022.

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

Návrh na uznesenie č. 41-26/8-2022
Obecné  zastupiteľstvo  v Hnilčíku  prerokovalo predložený  návrh  VZN  obce  Hnilčík  č.  2/2022
o určení  výšky  príspevku  na  činnosť  materskej  školy  a výšky  príspevku  na  režijné  náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík a podľa §4 §6 a 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na
VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík.



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 4.2. – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 – NÁVRH  

V zmysle §18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov obecný kontrolór Ing. Božena Gajanová predložila Obecnému zastupiteľstvu obce
Hnilčík  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  obce  na  II.  polrok  2022.  Kontrolná
činnosť bude vykonávaná na Obecnom úrade v Hnilčíku, bude sa riadiť zákonom NR SR č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontroly budú
vykonávané priebežne, v rozsahu, ktorý bude schválený obecným zastupiteľstvom na II. polrok 2022.
Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2022 bol, zverejnený spôsobom
obvyklým  v obci  tak,  aby  bol  prístupný  verejnosti  15  dní  pred  jeho  prerokovaním  v obecnom
zastupiteľstve a na web stránke obce. 
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. 42-26/8-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 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. 3. – Oprava havarijného stavu MK Poľana  

Starosta  obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  a prítomným  občanom,  chalupárom
a chatárom z miestnej časti Ráztoky – Poľana, na základe predchádzajúcich jednaní návrh na riešenie
havarijného stavu MK. Navrhol urobiť 350 m rizikového havarijného stavu vzhľadom na to, že ide
o sumu nad 10.000 eur bez DPH a vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ zhotoví dielo, ale bez záruky.
Najhorší úsek je v kopci a pri najbližšom prívalom daždi by mohlo dôjsť k situácii, že drvený asfalt, aj
keď by bol zhutnený, by postupne vyplavilo.
Prítomní  občania  s týmto návrhom nesúhlasili  s odôvodnením,  že celá  MK je  v havarijnom stave.
Navrhli  aj  možnosť  vyložiť  miestnu  komunikáciu  banskými  betónovými  podvalmi,  ktoré  by
zabezpečili,  ale vzhľadom na veľkú hmotnosť a nedostatočný počet týchto betónových  podvalov a
nedostatok ťažkej techniky nie je možné tento návrh zrealizovať.  Po ďalšej diskusii sa dohodli na
nasledujúcom postupe: 

1. Starosta  obce  zabezpečí  odborníka,  ktorý  určí  kde  by  mali  byť  umiestnené  odrážky,  aby
odvádzali prívalové dažďové vody. 

2. Vzhľadom na to, že odrážky by smerovali na pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve je
potrebné aby starosta oslovil vlastníkov týchto pozemkov, aby vyjadrili svoj súhlas, prípadne
nesúhlas s týmto riešením.



3. Osloviť možných dodávateľov na zrealizovanie  tejto  opravy (vysypať MK kamenivom od
najhrubšieho po najmenšie, zhutniť) na predloženie cenovej ponuky.

4. Osloviť Lesy mesta Spišská Nová Ves, aby urobili odrážky ku cintorínu, vzhľadom k tomu, že
tam prebieha ťažba.

Poslanci obecného zastupiteľstva predložili návrh na prijatie uznesenia v tomto znení:

Návrh na uznesenie č. 43-26/8-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje navrhnutý postup a ukladá starostovi obce: 

1. Starosta  obce  zabezpečí  odborníka,  ktorý  určí  kde  by  mali  byť  umiestnené  odrážky,  aby
odvádzali prívalové dažďové vody. 

2. Vzhľadom na to, že odrážky by smerovali na pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve je
potrebné aby starosta oslovil vlastníkov týchto pozemkov, aby vyjadrili svoj súhlas, prípadne
nesúhlas s týmto riešením.

3. Osloviť možných dodávateľov na zrealizovanie  tejto  opravy (vysypať MK kamenivom od
najhrubšieho po najmenšie, zhutniť) na predloženie cenovej ponuky.

4. Osloviť Lesy mesta Spišská Nová Ves, aby urobili odrážky ku cintorínu, vzhľadom k tomu, že
tam prebieha ťažba.

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 starostu obce o     preplatenie dovolenky  

Starosta  obce,  Ľubomír  Kačír,  navrhol  obecnému  zastupiteľstvu  bod stiahnuť  z  programu
s odôvodnením, že si postupne vyčerpe celú dovolenku.

K bodu 5. Rôzne 

K     bodu 5.1. Žiadosť o     odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Peter Lapka, Hnilčík  

Starosta  obce,  Ľubomír  Kačír,  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  žiadosť  o odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce zo strany p. Petra Lapku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov
v okolí  oplotenia  pozemku,  ktoré  má  v pláne  zrealizovať.  Ide  o časť  pozemkovej  nehnuteľnosti
parcely C KN 1531 vo výmere 9 m2, zapísanej na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie.
Žiadateľ k žiadosti doložil situáciu budúceho oplotenia a čiastočný LV.
Materiál nebol poslancom obecného zastupiteľstva predložený z dôvodu, že žiadosť bola doručená po
uzávierke materiálov.
Poslanci obecného zastupiteľstva predloženú žiadosť prerokovali a navrhli nasledovné riešenie:
Vyzvať žiadateľa:

-  aby k žiadosti doložil geometrický plán so zameraním novej parcely a nie situáciu oplotenia –
tá nie je podkladom k žiadosti o odkúpenie časti predmetnej parcely,

- doložiť nákresy oplotenia z každého pohľadu, vyznačiť výšku oplotenia, odstupy stĺpikov od
seba, popísať materiál, z čoho bude oplotenie zrealizované a vyznačiť prípadnú bránu, kde sa
bude otvárať.



Návrh na uznesenie č. 44-26/8-2022
Obecné  zastupiteľstvo  v  Hnilčíku berie  na  vedomie žiadosť  p.  Petra  Lapku  o odpredaj  časti
pozemkovej nehnuteľnosti č. C KN 1531 vo výmere 9 m2, zapísanej na LV č. 1 ako zastavaná plocha
a nádvorie a ukladá  vyzvať žiadateľa, aby k žiadosti doložil geometrický plán so zameraním novej
parcely a nie situáciu oplotenia, tá nie je podkladom k žiadosti o odkúpenie časti predmetnej parcely
a zároveň doložiť nákresy oplotenia z každého pohľadu, vyznačiť výšku oplotenia, odstupy stĺpikov
od seba, popísať materiál, z čoho bude oplotenie zrealizované a vyznačiť prípadnú bránu, kde sa bude
otvárať.

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. – Žiadosť o     odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Albert Klein  

Starosta obce predložil poslancom opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Alberta
Kleina a manž. V okolí  rodinného domu Hnilčík – Ráztoky 2009. Ide o parcelu C KN 1240/3 vo
výmere 268 m2 ako trvalý trávnatý porast, zapísanú na LV č. 1 a parcelu č. C KN 1242 vo výmere
91m2 ako orná pôda zapísaná na LV č.1, ktoré priamo susedia s parcelou C KN 1241, na ktorej stojí
rodinný dom.
Materiál  nebol  poslancom  predložený  spolu  s pozvánkou  na  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva
z dôvodu, že prišiel až po uzávierke materiálov.
Poslanci  opätovnú  žiadosť  prerokovali,  zhodnotili  situáciu  pozemkov  v okolí  predmetného  domu
a navrhli prijať nasledovné uznesenie:

Návrh na uznesenie č. 45-26/8-2022
Obecné  zastupiteľstvo  v Hnilčíku  berie  na  vedomie doručené  žiadosti  o odpredaj  pozemkových
nehnuteľností a navrhlo vyzvať žiadateľa, aby na svoje náklady dal vytýčiť uvedené pozemky priamo
v teréne, aby nedošlo k nezrovnalostiam a nedorozumeniam z pohľadu k  parcele č. C KN 1244, ktorá
je vo vlastníctve iných fyzických osôb.

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 5.3. – Odkúpenie pozemkových nehnuteľností od p. MUDr. Márie Danielovej – cenová   
ponuka

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva cenovú ponuku MUDr. Márie Danielovej
na  odpredaj  pozemkových  nehnuteľností,  ktoré  boli  prejednávané  na  predchádzajúcom  zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Schválenie na zverejnenie zámeru bolo prijatím uznesenia 37-20/7-2022 zo
dňa 20.7.2022 za podmienky, že starosta obce dohodne s MUDr. Máriou Danielovou priaznivejšiu
cenu ako 10,–  eur/m2.  MUDr.  Mária  Danielová  predložila  cenovú ponuku vo  výške  3,–  eurá/m2.



Materiál  nebol  poslancom  obecného  zastupiteľstva  predložený  z dôvodu,  že  bol  doručený  až  po
uzávierke materiálov.
Poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili predloženú ponuku a podali návrh na prijatie uznesenia.

Návrh na uznesenie č. 46-26/8-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemkov od predávajúcej MUDr.
Márie Danielovej, bytom Cintorínska 592/2, Nálepkovo, a to:

 spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parcele E
KN  č. 96410/1 - trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 569 m2,  výmera pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel 284,50 m2,

 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 49,75 m2.

Cena nehnuteľnosti: je stanovená na základe dohody zmluvných strán a to vo výške 3,– eurá/m2 t. j.
1.002,75 €, slovom: jedentisícdve eurá/75 centov. Všetky náklady s prevodom hradí kupujúca Obec
Hnilčík.

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:

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

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

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



Uznesenie č. 40-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 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 zo IV. zasadnutia OZ, konaného 20.7.2022.

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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 41-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K bodu č. 4.1. – VZN obce Hnilčík č. 2/2022 o     určení výšky príspevku na činnosť MŠ a výšky  
príspevku  na  režijné  náklady  a     podmienky  úhrady  v     ŠJ  v     zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  
Hnilčík – NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
prerokovalo 

predložený návrh VZN obce Hnilčík č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy
a výšky  príspevku  na  režijné  náklady  a podmienky  úhrady  v školskej  jedálni  v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hnilčík 

a 
podľa §4 §6 a 11 ods.  4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa 

uznáša 
na VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík.

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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 42-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K     bodu 4.2. – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 – NÁVRH  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 43-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K     bodu 4. 3. – Oprava havarijného stavu MK Poľana  

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
schvaľuje 

navrhnutý postup a 
ukladá 

starostovi obce: 
1. Starosta  obce  zabezpečí  odborníka,  ktorý  určí  kde  by  mali  byť umiestnené  odrážky,  aby

odvádzali prívalové dažďové vody. 
2. Vzhľadom na to, že odrážky by smerovali na pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve je

potrebné aby starosta oslovil vlastníkov týchto pozemkov, aby vyjadrili svoj súhlas, prípadne
nesúhlas s týmto riešením.

3. Osloviť  možných dodávateľov na zrealizovanie tejto  opravy (vysypať MK kamenivom od
najhrubšieho po najmenšie, zhutniť) na predloženie cenovej ponuky.

4. Osloviť Lesy mesta Spišská Nová Ves, aby urobili odrážky ku cintorínu, vzhľadom k tomu, že
tam prebieha ťažba.

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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 44-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K     bodu 5.1. Žiadosť o     odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Peter Lapka, Hnilčík  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 

žiadosť p. Petra Lapku o odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti č. C KN 1531 vo výmere 9 m2,
zapísanej na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie a 

ukladá 

vyzvať žiadateľa, aby k žiadosti doložil geometrický plán so zameraním novej parcely a nie situáciu
oplotenia,  tá  nie  je  podkladom k žiadosti  o odkúpenie  časti  predmetnej  parcely  a zároveň  doložiť
nákresy oplotenia z každého pohľadu, vyznačiť výšku oplotenia, odstupy stĺpikov od seba, popísať
materiál, z čoho bude oplotenie zrealizované a vyznačiť prípadnú bránu, kde sa bude otvárať.

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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce

Uznesenie č. 45-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K     bodu 5.2. – Žiadosť o     odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. Albert Klein  

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
berie na vedomie 

doručené žiadosti o odpredaj pozemkových nehnuteľností a 
navrhlo 

vyzvať žiadateľa, aby na svoje náklady dal vytýčiť uvedené pozemky priamo v teréne, aby nedošlo
k nezrovnalostiam a nedorozumeniam z pohľadu k   parcele č. C KN 1244,  ktorá je vo vlastníctve
iných fyzických osôb.

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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce



Uznesenie č. 46-26/8-2022
Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík

zo dňa 26.8.2022

K     bodu 5.3. – Odkúpenie pozemkových nehnuteľností od p. MUDr. Márie Danielovej – cenová   
ponuka

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 
spôsob prevodu a prevod pozemkov od predávajúcej  MUDr. Márie Danielovej,  bytom Cintorínska
592/2, Nálepkovo, a to:

 spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve predávajúcej o veľkosti 1/2 na pozemku – parcele E
KN  č. 96410/1 - trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 569 m2,  výmera pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel 284,50 m2,

 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 49,75 m2.

Cena nehnuteľnosti: je stanovená na základe dohody zmluvných strán a to vo výške 3,– eurá/m2 t. j.
1.002,75 €, slovom: jedentisícdve eurá/75 centov. Všetky náklady s prevodom hradí kupujúca Obec
Hnilčík.

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, 26.8.2022    Ľubomír Kačír
               starosta obce


