
Zápisnica

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného dňa
14.10.2022

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                                          
Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny v prílohe 

Program:

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

4.1. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2022 (Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnil-
číku v miestnej časti Cechy)

4.2. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2022 (Odkúpenie pozemkových nehnuteľ-
ností od p. MUDr. Márie Danielovej do vlastníctva obce)

4.3. Schválenie žiadosti o odpredaj majetku do vlastníctva p. Keselicu s manželkou, bytom
SNV (zámer schválený 25.2.2022 uznesením č. 9-25/2-2022)

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. Ľubuša Šajdáková, Beáta Antošová
Zapisovateľ:   Katarína Novottová

Návrhy  starostu,  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. Správa č. 1/2022 o výsledku kontroly účelnosti a efektívnosti prevádzkovania   

                                      obecných vozidiel
    



Schválený a doplnený PROGRAM:
Program:

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

4.1. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2022 (Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnil-
číku v miestnej časti Cechy)

4.2. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2022 (Odkúpenie pozemkových nehnuteľ-
ností od p. MUDr. Márie Danielovej do vlastníctva obce)

4.3. Schválenie žiadosti o odpredaj majetku do vlastníctva p. Keselicu s manželkou, bytom
SNV (zámer schválený 25. 2. 2022 uznesením č. 9-25/2-2022)

5. Rôzne
5.1. Správa č. 1/2022 o výsledku kontroly účelnosti a efektívnosti prevádzkovania obec-

ných vozidiel
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 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 z V. zasadnutia OZ, konaného 26.8.2022.

Návrh na uznesenie č. 47-14/10-2022
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 V. zasadnutia OZ, konaného 26.8.2022.

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 č. 4.1. – Návrh na použitie rezervného fondu v     roku 2022 (Rekonštrukcia obecnej cesty  
v     Hnilčíku v     miestnej časti Cechy)  

V súvislosti s ustanovením §10 ods. 9 a §15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  použitie  peňažných fondov obce,  ak  okrem
iného sa rezervný fond použije na kapitálové výdavky, v tomto prípade ide o Rekonštrukciu obecnej
cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy. Schválenie použitia rezervného fondu má na rozpočet obce
nasledovný  dopad:  V prípade  schválenia  použitia  rezervného  fondu  na  kapitálové  výdavky  dôjde



k zapojeniu finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu cez príjmové operácie. Rovnaká
výška finančných prostriedkov sa prejaví v kapitálových výdavkoch na konkrétnu investičnú akciu.
Dôvod žiadosti o použitie:

Finančné  prostriedky  budú  použité  na  investičnú  akciu  „Rekonštrukcia  obecnej  cesty  v Hnilčíku
v miestnej časti Cechy“, a to v tomto rozsahu:
Pokládka frézovanej drvy so zhutnením................................................................….4.929,07 eur s DPH
Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltovou emulziou................................3.569,33 eur s DPH
Posyp podkladu alebo krytu kamenivom (dodávka kameniva+práca).......…............1.631,69 eur s DPH
Drvené kamenivo R.................................................................................................... 1.386,22 eur s DPH
Celkové náklady na predmetnú investičnú akciu......................................................11.516,31 eur s DPH

Žiadosť  o  použitie  finančných  prostriedkov  z  rezervného  fondu  predložila  Katarína  Novottová,
zamestnanec obce Hnilčík. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie č. 48-14/10-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie realizáciu projektu:  „Rekonštrukcia obecnej
cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy“ v celkovej výške 11.516,31 eur, prerokovalo návrh na
použitie  finančných  prostriedkov  rezervného  fondu  a schvaľuje  použitie  prostriedkov  rezervného
fondu nasledovne: použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 11.516,31
eur  na  úhradu  dodávateľských  faktúr  v rámci  projektu:  „Rekonštrukcia  obecnej  cesty  v Hnilčíku
v miestnej časti Cechy“ v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov.

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

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

K     bodu 4.2.  Návrh na použitie  rezervného fondu v     roku 2022 (Odkúpenie pozemkových ne  -  
hnuteľností od p. MUDr. Márie Danielovej do vlastníctva obce

V súvislosti s ustanovením §10 ods. 9 a §15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie peňažných fondov obce okrem iného aj
na  nákup pozemkov do vlastníctva obce. Schválenie použitia rezervného fondu má na rozpočet obce
nasledovný dopad: V prípade schválenia použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky, v tomto
prípade  na  nákup  pozemkov,  dôjde  k zapojeniu  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  do
rozpočtu cez príjmové operácie.  Rovnaká výška finančných prostriedkov sa prejaví v kapitálových
výdavkoch na položke 233001 – Nákup pozemkov.
Dôvod žiadosti o použitie:

Finančné prostriedky budú použité na odkúpenie nehnuteľného majetku – pozemkov do majetku obce
Hnilčík od MUDr. Márie Danielovej, bytom Cintorínska 592/2, Nálepkovo.
Obstarávacia cena za pozemky.............................................................................................  1.002,75 eur
Poplatok za návrh na vklad do katastra - aktivácia nákladov........................................................18,– eur
Celkové náklady obstaranie majetku......................................................................................1.020,75 eur



Žiadosť  o  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  predložila  Katarína  Novottová,
zamestnanec obce Hnilčík. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie č. 49-14/10-2022
Obecné  zastupiteľstvo  v Hnilčíku  berie  na  vedomie  realizáciu  kúpnej  zmluvy:  „Odkúpenie
pozemkových nehnuteľností od MUDR. Márie Danielovej“, 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,

v celkovej  hodnote  1.020,75  eur  (kúpna  cena  za  nehnuteľnosti  +  poplatok  za  návrh  na  vklad  do
katastra).
Obecné  zastupiteľstvo prerokovalo  návrh  na  použitie  finančných  prostriedkov  rezervného  fondu
a schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: na odkúpenie nehnuteľného majetku
– pozemku do majetku obce Hnilčík tak,  ako je uvedené v prvej časti  uznesenia v celkovej výške
1.020,75 eur, v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

K     bodu 4. 3. – Schválenie žiadosti o     odpredaj majetku obce do vlastníctva p. Keselicu a     manž.,  
bytom SNV (zámer schválený 25. 2. 2022 č. 9-25/2-2022)

Starosta  obce  predložil  poslancom  obecného  zastupiteľstva  žiadosť  p.  Keselicu  a manž.,  bytom
Spišská Nová Ves o odpredaj pozemkovej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce z dôvodu:

- Žiadatelia predložili žiadosť o odpredaj pozemkov dňa 20.1.2022
- Žiadosť bola prejednaná na zasadnutí OZ dňa 25.2.2022
- Zámer na odpredaj časti nehnuteľnosti bol schválený uznesením č. 9-25/2-2022 za podmienky

predloženia  úradne  overeného  geometrického  plánu  Okresným  úradom,  odborom
katastrálnym, Spišská Nová Ves zo strany žiadateľa

- Zo strany žiadateľa bol predložený GP overený Okresným úradom, odborom katastrálnym,
Spišská Nová Ves

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

Návrh na uznesenie č. 50-14/10-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení  neskorších predpisov  a VZN č.  19,  čl.  II,  §5  ods.  j  schvaľuje spôsob  prevodu  a prevod
pozemku: 

 novovytvorenú parcelu C-KN č. 1414/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, ktorá
vznikla oddelením z parcely č. C-KN č. 1414 o celkovej výmere 233 m2, zapísanú na LV 1

pre kupujúcich:



Meno a priezvisko: Michal Keselica
Trvale bytom:         Tr. 1.mája 2317/14, Spišská Nová Ves
Štátne občianstvo:   SR

a manželka:
Meno a priezvisko: Mgr. Monika Keselicová
Trvale bytom:       Tr. 1.mája 2317/14, Spišská Nová Ves
Štátne občianstvo:   SR

z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 144,– €. Všetky
náklady s prevodom hradí žiadateľ.

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú dané tým, že Michal Keselica a manž. Mgr. Monika Keselicová
si chcú majetkovoprávne  vysporiadať pozemok v bezprostrednej blízkosti rodinného domu, ktorý je
v ich bezpodielovom spoluvlastníctve. Stavba rodinného domu je situovaná na pozemku tak, že po
uvedenej časti parcely je prístupová cesta k rodinnému domu. Uvedená časť pozemku je veľmi ťažko
využiteľná pre inú osobu, ako pre nich, lebo je súčasťou dvora.

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. Rôzne 

K     bodu 5.1. Správa č. 1/2022 o     výsledku kontroly účelnosti a     efektívnosti prevádzkovania obec  -  
ných vozidiel

Ing. Božena Gajanová, hlavná kontrolórka obce Hnilčík, predložila obecnému zastupiteľstvu správu č.
1/2022  o vykonaní  kontroly  so  zameraním  na  účelnosť  a efektívnosť  prevádzkovania  obecných
vozidiel,  dodržiavanie  príslušných  právnych  predpisov  súvisiacich  s ich  evidenciou  a prevádzkou.
Skonštatovala, že pri kontrole neboli zistené nedostatky k povinnej osobe a následne vypracuje správu
o výsledku  kontroly.  Zároveň  doporučila  vedeniu  obce,  aby  obec  vypracovala  novú  alebo
zaktualizovala  pôvodnú  internú  smernicu:  Zásady  používania  služobných  motorových  vozidiel
v podmienkach obce Hnilčík. 
Materiál nebol poslancom obecného zastupiteľstva predložený z dôvodu, že žiadosť bola doručená po
uzávierke materiálov.

Návrh na uznesenie č. 51-14/10-2022
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie správu č. 1/2022 zo strany hlavnej kontrolórky
obce  Hnilčík  na  kontrolu účelnosti  a efektívnosti  prevádzkovania  obecných vozidiel,  dodržiavanie
príslušných právnych predpisov súvisiacich s ich evidenciou a prevádzkou.

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. Ľubuša Šajdáková                                                          ..............................................
     

Beáta Antošová                                                ...............................................
  

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



Uznesenie č. 47-14/10-2022 

Zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 14.10.2022 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 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 z V. zasadnutia OZ, konaného 26.8.2022. 

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, 14.10.2022           Ľubomír Kačír 

                        starosta obce 

Uznesenie č. 48-14/10-2022 

Zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 14.10.2022 

 

K bodu č. 4.1. – Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2022 (Rekonštrukcia obecnej cesty 

v Hnilčíku v miestnej časti Cechy) 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
realizáciu projektu: „Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy“ 

v celkovej výške 11.516,31 eur,  
prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a  

schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: použitie prostriedkov rezervného fondu na 

kapitálové výdavky vo výške 11.516,31 eur na úhradu dodávateľských faktúr v rámci projektu: 
„Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy“ v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 14.10.2022           Ľubomír Kačír 

                        starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 49-14/10-2022 

Zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 14.10.2022 

 

K bodu 4.2. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2022 (Odkúpenie pozemkových 

nehnuteľností od p. MUDr. Márie Danielovej do vlastníctva obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie 

realizáciu kúpnej zmluvy: „Odkúpenie pozemkových nehnuteľností od MUDR. Márie Danielovej“, 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, 

v celkovej hodnote 1.020,75 eur (kúpna cena za nehnuteľnosti + poplatok za návrh na vklad do katastra). 

Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu a 

schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: na odkúpenie nehnuteľného majetku – pozemku do 
majetku obce Hnilčík tak, ako je uvedené v prvej časti uznesenia v celkovej výške 1.020,75 eur, 

v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Vlastimil Novotta, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 14.10.2022           Ľubomír Kačír 

                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 50-14/10-2022 

Zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 14.10.2022 

 

K bodu 4. 3. – Schválenie žiadosti o odpredaj majetku obce do vlastníctva p. Keselicu a manž., 

bytom SNV (zámer schválený 25. 2. 2022 č. 9-25/2-2022) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a VZN č. 19, čl. II, §5 ods. j  

schvaľuje 
spôsob prevodu a prevod pozemku:  

 novovytvorenú parcelu C-KN č. 1414/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, ktorá 
vznikla oddelením z parcely č. C-KN č. 1414 o celkovej výmere 233 m2, zapísanú na LV 1 

 

pre kupujúcich: 

 

Meno a priezvisko: Michal Keselica 

Trvale bytom:         Tr. 1.mája 2317/14, Spišská Nová Ves 

Štátne občianstvo:   SR 

 

a manželka: 

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Keselicová 

Trvale bytom:       Tr. 1.mája 2317/14, Spišská Nová Ves 

Štátne občianstvo:   SR 

 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 144,– €. Všetky 

náklady s prevodom hradí žiadateľ. 

 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú dané tým, že Michal Keselica a manž. Mgr. Monika Keselicová si 
chcú majetkovoprávne  vysporiadať pozemok v bezprostrednej blízkosti rodinného domu, ktorý je v ich 

bezpodielovom spoluvlastníctve. Stavba rodinného domu je situovaná na pozemku tak, že po uvedenej 

časti parcely je prístupová cesta k rodinnému domu. Uvedená časť pozemku je veľmi ťažko využiteľná 
pre inú osobu, ako pre nich, lebo je súčasťou dvora. 

 

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, 14.10.2022           Ľubomír Kačír 

                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 51-14/10-2022 

Zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 14.10.2022 

 

K bodu 5.1. Správa č. 1/2022 o výsledku kontroly účelnosti a efektívnosti prevádzkovania 

obecných vozidiel 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie  

správu č. 1/2022 zo strany hlavnej kontrolórky obce Hnilčík na kontrolu účelnosti a efektívnosti 

prevádzkovania obecných vozidiel, dodržiavanie príslušných právnych predpisov súvisiacich s ich 

evidenciou a prevádzkou. 

 

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, 14.10.2022           Ľubomír Kačír 

                        starosta obce 

 


