
Zápisnica 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík konaného dňa 

25.11.2022 

 

Starosta obce Ľubomír Kačír privítal poslancov obecného zastupiteľstva, prítomných hostí, 

určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zapisovateľ: Katarína Novottová 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

Novozvolení poslanci:  

Mgr. Juraj Berčo 

Marián Fabiny 

Mgr. Lívia Ondrejčíková 

Ing. Ján Sobinovský 

Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

Verejnosť:  podľa prezenčnej listiny v prílohe  

 

Program: 
1. Úvodné náležitosti 

a) otvorenie zasadnutia, 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva, 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom, 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  

f) vystúpenie starostu. 

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie podala správu miestnej volebnej komisie 

o výsledkoch volieb. Starosta obce vyzval novozvoleného starostu obce k zloženiu sľubu. 

Novozvolený starosta obce sľub prečítal, podpísal a doterajší starosta mu odovzdal insígnie. 

Potom sa ujal funkcie a vedenia obecného zastupiteľstva novozvolený starosta obce Vlastimil 

Novotta. Vyzval novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva k prečítaniu sľubu 

v abecednom poradí. Sľub podpísali všetci novozvolení poslanci. Následne starosta obce 

Vlastimil Novotta vyhlásil obecné zastupiteľstvo za uznášania schopné. 

Nasledoval príhovor starostu obce a predloženie návrhu na prijatie uznesení, ktorými obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky volieb, príhovor starostu obce a skonštatovalo, že 

novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci zložili zákonom stanovený sľub.  

 

Návrh na uznesenie č. 1-25/11-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb 

obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu. Obecné zastupiteľstvo obce 

Hnilčík konštatuje, že novozvolený starosta obce Vlastimil Novotta zložil zákonom 



predpísaný sľub starostu obce, a že zvolení poslanci   obecného   zastupiteľstva:  Mgr. Juraj 

Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša 

Šajdáková, zložili zákonom predpísaný sľub   poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

Týmto starosta obce Vlastimil Novotta ukončil slávnostnú časť ustanovujúceho obecného 

zastupiteľstva, otvoril tzv. pracovnú časť a predložil návrh programu tak, ako bol zverejnený 

na úradnej tabuli: 

 

Program: 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Zriadenie príp. nezriadenie obecnej rady, určenie jej náplne práce a voľba jej 

členov 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

5. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

členov 

6. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s §12 zákona o obecnom 

zriadení 

7. Určenie platu starostu 

8. Záver 

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Návrh na zmenu predloženého programu nebol, preto dal starosta obce hlasovať 

o predloženom návrhu. 

 

Návrh na uznesenie č. 2-25/11-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje návrh predloženého programu. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 



K bodu 3. Zriadenie prípadne nezriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce 

a voľba jej členov 
 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie, prípadne nezriadenie obecnej rady. Informoval 

poslancov, že obecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že OZ ju môže zriadiť, ale 

nemusí, obecná rada sa zriaďuje najmä vtedy, ak je počet poslancov vyšší. Starosta obce dal 

hlasovať o návrhu nezriadenia obecnej rady. 

 

Návrh na uznesenie č. 3-25/11-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík nezriaďuje  obecnú radu. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií. Informoval, že 

komisie sú podobne ako obecná rada fakultatívnym orgánom a obecné zastupiteľstvo ich 

môže zriadiť. Zákon neurčuje ktoré. 

 

Starosta obce navrhol vytvoriť tieto komisie: 

 - Komisia na ochranu verejného poriadku 

 - Komisia pre mládež, rozvoj kultúry a športu 

 - Zbor pre občianske záležitosti  

 - Komisiu pre sťažnosti pre volebné obdobie 2022- 2026 

 

Starosta obce pre všetky komisie predložil návrh na predsedu a členov komisie, okrem 

komisie Zbor pre občianske záležitosti, ktorá bude predmetom rokovania na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Každej komisii určil náplň ich práce a vyzval poslancov 

obecného zastupiteľstva, aby pri každej komisii osobitne zvolili predsedu a členov komisii 

a prijali tieto návrhy na uznesenia: 

 

Návrh na uznesenie č. 4-25/11-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík zriaďuje Komisiu pre ochranu verejného poriadku a 

určuje náplň práce komisie, a to: 

- sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho 

zlepšenie, 

- vyjadruje sa k materiálom týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti obce, 

- vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie veliteľa Obecného hasičského 

zboru (OHZ), 

- prostredníctvom veliteľa OHZ sa podieľa na spolupráci so štátnymi orgánmi a 

organizáciami pôsobiacimi na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany, 

- prerokúva žiadosti na povolenie činností, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok, 

- prerokúva sťažnosti občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok. 



Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík volí: 

 predsedu komisie: Mgr. Juraj Berčo 

 členov komisie: poslancov: Marián Fabiny, Ing. Ján Sobinovský 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

Návrh na uznesenie č. 5-25/11-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík zriaďuje Komisiu pre mládež, rozvoj kultúry a športu a 

určuje náplň práce komisie, a to: 

 

Prerokováva a vyjadruje sa k: 

- správam o činnosti obecnej knižnice, klubu mladých, kultúrnych organizácií 

športových klubov, 

- návrhom a koncepciám rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou, 

- zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení v obci, 

- využívaniu športovísk na území obce, 

- knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a k doplneniu. 

Spolupodieľa sa na: 

- príprave ročného plánu kultúrnych a športových podujatí v obci, 

- príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou, 

- príprave návrhu a koncepcii rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou. 

Vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou. 

Spolupracuje a komunikuje: 

- so školskými, kultúrnymi a športovými organizáciami obce. 

Spolupracuje 

- v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík volí: 

 predsedu komisie: Marián Fabiny 

 členov komisie: poslancov: Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  Ing. Ján 

  Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

 



Návrh na uznesenie č. 6-25/11-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík zriaďuje Komisiu pre sťažnosti pre volebné obdobie 2022- 

2026 a určuje náplň práce komisie, a to: 

- vybavovanie sťažností proti starostovi obce, 

- vybavovanie sťažností proti hlavnému kontrolórovi obce, 

- vybavovanie sťažností proti poslancom obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík volí: 

 predsedu komisie: Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 členov komisie: poslancov: Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. Juraj Berčo 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu 5. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

členov 
 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie Komisie podľa zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení neskorších predpisov, ktorej zriadenie je povinné. 

 

Návrh na uznesenie č. 7-25/11-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík zriaďuje Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení neskorších predpisov a určuje náplň práce komisie, a to: Úlohy komisie sú dané 

zákonom č. 357/2004 Z. z., a to hlavne: 

- sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 

- informovať obecné zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, 

- v prípade potreby predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na prijatie 

príslušných opatrení, 

- prijímať od štatutárov Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach 

a majetkových pomeroch, 

- uschovávať Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových 

pomeroch - za predchádzajúci kalendárny rok, 

- po preskúmaní oznámení je oprávnená v prípade pochybností o ich úplnosti, či 

správnosti požiadať starostu o vysvetlenie, či doplnenie, prípadne podať podnet 

na začatie následného konania podľa osobitného predpisu, 

- musí dostať oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa 

osobitého predpisu, 

- je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu 

ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík volí: 

 predsedu komisie: Ing. Ján Sobinovský 

 členov komisie: poslancov: Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu č. 6  Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s §12 zákona o obecnom 

zriadení 
 

Úlohy poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplývajú z 

§12 zákona o obecnom zriadení: 

- ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva raz za tri mesiace, zvolá ho 

zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, 

- ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. 

Starosta obce navrhol poveriť poslanca p. Ing. Jána Sobinovského. 

 

Návrh na uznesenie č. 8-25/11-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík poveruje poslanca Ing. Jána Sobinovského zvolávaním a 

vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

 

K bodu č. 7 Určenie platu starostu 
 

Určovanie platu starostu obce je jednou z kompetencií zastupiteľstva vyhradených v §11 ods. 

4 písm. i) zákona o obecnom zriadení. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh 

na určenie platu v zmysle zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov, a to súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 



údajov Štatistického úradu SR za r. 2021, ktorá je 1.211,– eur a násobku 1,83 (podľa §4 ods. 

1) pri úväzku 0,6 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu vo výške 1.331,– eur. 

Rozsah výkonu bol určený obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na 0,6 

úväzok. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že starosta by mal mať 

úväzok 1 (celý úväzok) a jednohlasne schválili základný plat vo výške 2.217,– eur. 

 

Návrh na uznesenie č. 9-25/11-2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Hnilčík, 

Vlastimilovi Novottovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,83 (podľa §4 

ods. 1) pri úväzku 1  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu vo výške 2.217,– eur. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, 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 

                                                                                                      Vlastimil Novotta 

           starosta obce  

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr Juraj Berčo       .............................................. 

          

 

Mgr. Ľubuša Šajdáková                             ............................................... 

   

 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Návrh programu zasadnutia 

Návrhy uznesení OZ s prílohami 

Uznesenia 



UZNESENIA 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík  

konaného dňa 25.11.2022 na Obecnom úrade v Hnilčíku 
 

Uznesenie č. 1-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 
K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
berie na vedomie 

výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu. Obecné 

zastupiteľstvo obce Hnilčík 
konštatuje, že  

novozvolený starosta obce Vlastimil Novotta zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, a že zvolení 

poslanci   obecného   zastupiteľstva:  Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková, Ing. 

Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková, zložili zákonom predpísaný sľub   poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 
                           starosta obce 

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

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje návrh predloženého programu. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 
                          starosta obce  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu 3. Zriadenie prípadne nezriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej 

členov 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík nezriaďuje  obecnú radu. 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 
                          starosta obce  

Uznesenie č. 4-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
zriaďuje 

Komisiu pre ochranu verejného poriadku  
a určuje  

náplň práce komisie, a to: 
- sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie, 

- vyjadruje sa k materiálom týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti obce, 

- vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie veliteľa Obecného hasičského zboru 

(OHZ), 

- prostredníctvom veliteľa OHZ sa podieľa na spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami 
pôsobiacimi na úseku verejného poriadku a požiarnej ochrany, 

- prerokúva žiadosti na povolenie činností, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok, 

- prerokúva sťažnosti občanov, ktoré majú vplyv na verejný poriadok. 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

volí: 
 predsedu komisie: Mgr. Juraj Berčo 
 členov komisie: poslancov: Marián Fabiny, Ing. Ján Sobinovský 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  
Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 
                        starosta obce 



Uznesenie č. 5-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

zriaďuje  
Komisiu pre mládež, rozvoj kultúry a športu  

a určuje  
náplň práce komisie, a to: 
 

Prerokováva a vyjadruje sa k: 

- správam o činnosti obecnej knižnice, klubu mladých, kultúrnych organizácií športových klubov, 

- návrhom a koncepciám rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou, 

- zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení v obci, 

- využívaniu športovísk na území obce, 

- knižničnému fondu obecnej knižnice, jeho využitiu a k doplneniu. 
Spolupodieľa sa na: 

- príprave ročného plánu kultúrnych a športových podujatí v obci, 

- príprave a realizácii kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou, 

- príprave návrhu a koncepcii rozvoja kultúry, športu a práce s mládežou. 

Vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou. 

Spolupracuje a komunikuje: 

- so školskými, kultúrnymi a športovými organizáciami obce. 

Spolupracuje 

- v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

volí: 
 predsedu komisie: Marián Fabiny 
 členov komisie: poslancov: Mgr. Juraj Berčo, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  Ing. Ján  

 Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

zriaďuje  
Komisiu pre sťažnosti pre volebné obdobie 2022- 2026  

a určuje  
náplň práce komisie, a to: 

- vybavovanie sťažností proti starostovi obce, 

- vybavovanie sťažností proti hlavnému kontrolórovi obce, 

- vybavovanie sťažností proti poslancom obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
volí: 

 predsedu komisie: Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 členov komisie: poslancov: Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. Juraj Berčo 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 7-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu 5. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
zriaďuje  

Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

a určuje  
náplň práce komisie, a to: Úlohy komisie sú dané zákonom č. 357/2004 Z. z., a to hlavne: 

- sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 

- informovať obecné zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, 

- v prípade potreby predkladať obecnému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, 

- prijímať od štatutárov Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových 
pomeroch, 

- uschovávať Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch 

- za predchádzajúci kalendárny rok, 

- po preskúmaní oznámení je oprávnená v prípade pochybností o ich úplnosti, či správnosti 

požiadať starostu o vysvetlenie, či doplnenie, prípadne podať podnet na začatie následného 

konania podľa osobitného predpisu, 

- musí dostať oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitého 

predpisu, 

- je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu 
ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 
volí: 

 predsedu komisie: Ing. Ján Sobinovský 
 členov komisie: poslancov: Mgr. Lívia Ondrejčíková, Mgr. Ľubuša Šajdáková 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 
                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu č. 6  Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s §12 zákona o obecnom zriadení 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík 

poveruje  
poslanca Ing. Jána Sobinovského zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa 
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 

V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 
                  starosta obce 

Uznesenie č. 9-25/11-2022 
Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík 

zo dňa 25.11.2022 

 

K bodu č. 7 Určenie platu starostu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje  
plat starostovi obce Hnilčík, Vlastimilovi Novottovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,83 (podľa §4 ods. 1) 

pri úväzku 1  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu vo výške 2.217,– eur. 
 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za: 5 Mgr. Juraj Berčo, Marián Fabiny, Mgr. Lívia Ondrejčíková,  

Ing. Ján Sobinovský, Mgr. Ľubuša Šajdáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali: 0  

Neprítomní: 0  

 
V Hnilčíku, 25.11.2022           Vlastimil Novotta 

                  starosta obce 


