
              Obec Hnilčík, 053 32  Hnilčík 
                                   Č. telef: 053 4494103, 4494143, číslo faxu:053 4494103  e-mail:hnilcik@stonline.sk  

    POZVÁNKA 
 
                          Pozývame Vás na III. zasadnutie  
 
    obecného zastupiteľstva 
 
v Hnilčíku, ktoré sa uskutoční 8. 6. 2012 (piatok) o 17.00 hod. v zasadacej 
miestnosti obecného úradu Hnilčík s týmto programom: 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov 
2. Kontrola úloh 
3. Program 

3.1.  Informácia o prebiehajúcich veľkých investičných akciách – bytovka,  
        MK 
3.2. Správa audítora, výročná správa, monitorovacia správa 
3.3. Záverečný účet obce 2011 
3.4. Plat starostu 
3.5. Príspevky pri narodení a úmrtí občana – úprava 
3.6. Úprava rozpočtu 

       4.  Rôzne, došlá pošta, žiadosti 
       5.  Diskusia 
       6.  Uznesenia 
       7.  Záver 
 
 

Vladimír Fabian 
   starosta obce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       PREZENČNÁ LISTINA 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Hnilčíku konaného dňa 8. 6. 2012 

 
Hostia, občania obce 
 
P. č.  Meno a priezvisko Podpis 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



ZÁPISNICA 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, konaného dňa 

8. 6. 2012 
Prítomní       : podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní     : 0 
Ospravedlnení  : 0 
Program        :  

1. Otvorenie, určenie overovateľov 
2. Kontrola úloh 
3. Program 

3.1. Prebiehajúce veľké investičné akcie – MK, bytovka 
3.2. Správa audítora, výročná a monitorovacia správa 
3.3. Záverečný účet obce 2011 
3.4. Plat starostu 
3.5. Príspevky pri narodení a úmrtí občana - úprava 
3.6. Úprava rozpočtu  

  4.  Rôzne, došlá pošta, žiadosti 
  5.  Diskusia 
  6.  Uznesenia 
  7.  Záver 
 

1. Starosta obce otvoril III. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva, predložil návrh programu, ktorý poslanci 
schválili a určil overovateľov zápisnice – Kačír ml., Murgáč 
Fr. 

2. Kontrola úloh – úlohy boli splnené.  
3. Návrhy na prerokovanie boli prejednané tak, ako je uvedené 

v programe. 
4. Po prejednaní bodu 3,4,5 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 
Uznesenie č. 17-8/6-2012 

berie na vedomie informáciu o veľkých investičných akciách – 
bytovka, MK a  
ukladá zabezpečiť kolaudáciu stavby bytovky a vyúčtovanie stavby 
MK  
Termín: 31. 7. 2012                      zodp. starosta obce 
            
Uznesenie č. 18-8/6-2012 
berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce 
Termín: ihneď                                zopd. starosta obce           
                                            
Uznesenie č. 19-8/6-2012 

schvaľuje   správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 
závierky a hospodárenia obce za rok 2011 
Termín: ihneď                                Zodp. starosta obce 
 

Uznesenie č. 20-8/6-2012 

schvaľuje záverečný účet obce v bodoch 1 až 5 
Termín: ihneď                                Zodp. starosta obce                
 



Uznesenie č. 21-8/6-2012 

berie na vedomie   úpravu platu starostu v zmysle zákona 
o platových pomeroch starostov 
Termín: od 1. 1. 2012                          Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 22-8/6-2012 

schvaľuje    úpravu príspevku od obce pri narodení a úmrtí občana 
na 20,– €. 
Termín: od 1. júla 2012                        Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 23-8/6-2012 

berie na vedomie   úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 -
6/2012 
Termín: ihneď                                  Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 24-8/6-2012 

upravuje   VZN obce č. 13 o určení výšky príspevku na dieťa v MŠ 
a to v bode 4, písmeno b, kde sa vypúšťa: „alebo bola 
prerušená...“ 
Termín: ihneď                                  Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 25-8/6-2012 

schvaľuje   udelenie čestného uznania za šírenie dobrého mena obce 
Hnilčík Ing. Mariánovi Jančurovi CSc. a finančný dav vo výške 
100,– € a plaketu s čestným uznaním. 
Termín: ihneď                                  Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 23-8/6-2012 

schvaľuje   pridelenie dvojizbového bytu p. Ing. Františkovi 
Murgáčovi v novopostavenej bytovke 8 b.j. a to byt č. 3 na prízemí 
Termín: ihneď                                  Zodp. starosta obce 
 
Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Hnilčíku, 8. 6. 2012 
 
 
                Vladimír Fabian 
                starosta obce 
 
 
Overovatelia: Kačír Ľ. ml. 
      Murgáč Fr.  


