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Zápisnica  
z V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

5. 8. 2015 

 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : František Fabian 

          Emil Jurčák 
          Ľubomír Kačír ml. 
                                            Vlastimil Novotta 
                                            Branislav Murgáč 
Neprítomní:      ..................................................................................................... 
                           .....................................................................................................  

Ďalší prítomní: Katarína Novottová, ekonóm Ocú 

Verejnosť:         podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 
PROGRAM : 
 
 

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

4.1.   Oslava 700.výročia založenia obce – návrh programu 
4.2.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Hnilčík na II. polrok  
         2015 
4.3.   Smernica č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaní  
          protispoločenskej činnosti 
4.4.    Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome - návrh 
4.5.    Výpočet nájomného v nájomných bytoch 
4.6.    VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce     
          Hnilčík postavených a nadobudnutých s podporou štátu – návrh 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: všetci poslanci boli prítomní 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabián, Vlastimil Novotta 

Návrhová komisia        :  Jurčák Emil, Branislav Murgáč 

Zapisovateľ                  :  Ľubomír Kačír  
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Návrhy na zmenu a doplnenie programu: 
Doplnenie bodu programu       4.7. žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv.  
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

schvaľuje 
 

doplnený program rokovania   
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 
 

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

4.1.   Oslava 700.výročia založenia obce – návrh programu 
4.2.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Hnilčík na II. polrok  
         2015 
4.3.   Smernica č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaní  
          protispoločenskej činnosti 
4.4.    Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome - návrh 
4.5.    Výpočet nájomného v nájomných bytoch 
4.6.    VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce     
          Hnilčík postavených a nadobudnutých s podporou štátu – návrh 
4.7.   Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa 26. 6. 2015 
Všetky úlohy boli splnene . 
 
Návrh na uznesenie č. 48-5/8-2015 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík 
v súlade § 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 26. 6. 2015 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Oslava 700. výročia založenia obce – návrh programu 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil poslancom návrh programu vzdelávacej časti ( 
otvorenie, príhovor starostu a hostí, cyklus prednášok o histórii obce a rozvojových plánoch 
do budúcna, výstava fotografií Miloša Greisela, prehliadka múzea, štôlne Ľudmila a Banskej 
klopačky) a kultúrnej časti (športové šúťaže pre deti, vystúpenie skupín JAGO, Fiala, Čačina, 
TRAKY, tombola, veselica) na kultúrnu akciu: “Oslava 700.výročia založenia obce 
 
Návrh na uznesenie č. 49-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie informácie o príprave osláv 700. 
výročia založenia obce podľa predloženého materiálu  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.2 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hnilčík na II. 
polrok 2015 
Katarína Novottová, zamestnanec obecného úradu predložila OZ návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Hnilčík na II. polrok 2015. Návrh programu bol 
vypracovaný Ing. Imrichom Keruľom, hlavným kontrolórom obce Hnilčík 
 
Návrh na uznesenie č. 50-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Hnilčík na II. polrok 2015 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,, Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 



 4

 
k bodu č. 4.3. – Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe určenia 
zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 304/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Informoval poslancov OZ  o tom, že prijatím 
novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení 
vnútorného systému vybavovania podnetov. Z uvedeného dôvodu obec Hnilčík pripravila 
Smernicu o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
 
Návrh na uznesenie č. 51-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo  Obce Hnilčík  určuje, že úlohu zodpovednej osoby v zmysle zákona 
č. 304/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude plniť hlavný kontrolór obce 
a obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje smernicu o vybavovaní podnetov súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 5. 8. 2015. 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.4 – Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík predložila Obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku návrh Pravidiel a zásad bývania v nájomnom dome. Informovala, že Pravidlá a .... 
po schválení OZ budú patriť medzi základné predpisy v dome pre nájomcov, ktorým boli 
pridelené byty do nájmu. Sú spracované na základe vzoru, ktorý obec obdržala na odbornom 
seminári v Poprade a sú spracované z konkrétnych poznatkov práce správy domu, ktoré 
nahradzujú Domový poriadok. 
 
Návrh na uznesenie č. 52-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.5 – Výpočet nájomného v nájomných bytoch 
Katarína Novottová, pracovník obce predložila Obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku spôsob 
výpočtu nájomného pre byty vo vlastníctve obce, obstarané z prostriedkov ŠR, štátnych 
fondov, rozpočtov obcí. Pri výpočte sa postupovalo podľa Opatrenia MF SR č. 01/R/2008 
o regulácii cien nájmu bytov v znení neskorších predpisov zo dňa 23. 4. 2008. Spôsob 
výpočtu výšky nájomného v závislosti od výšky % sadzby z obstarávacej ceny nájomných 
bytov v zmysle výnosu MVRR SR 01/R/2008 boli poslancom predložené v materiáloch. Pre 
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výber optimálneho riešenia pracovníčka predložila štyri varianty výpočtu pre každý bytový 
dom osobitne. 
 
Návrh na uznesenie č. 53-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje výšku mesačného nájomného v % z OC 
v nájomných bytovkách obce Hnilčík pre každý bytový dom samostatne takto: 
 
Nájomné byty 10 b.j., Hnilčík č. súp. 241 
Celkový obstarávací náklad na 10 b.j 334.998,01 € 
Obytná plocha spolu 594,48 m2 
Výška mesačného nájomného v %/m2 2,99 
Výška mesačného nájomného v €/m2 1,4040 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
Nájomné byty 8 b.j. Hnilčík č. súp. 244 
Celkový obstarávací náklad na 8 b.j  299 630,22 
Obytná plocha spolu 471,56 m2 
Výška mesačného nájomného v %/m2 2,82 
Výška mesačného nájomného v €/m2 1,4932 

 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
Nájomné byty 8 b.j. II, Hnilčík č. súp. 265 
Celkový obstarávací náklad na 8 b.j II. 445 992,44 € 
Obytná plocha spolu 484,24 m2 
Výška mesačného nájomného v %/m2 2,79 
Výška mesačného nájomného v €/m2 2,1413 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0 Vlastimil Novotta 
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.6 – VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce 
Hnilčík postavených a nadobudnutých s podporou štátu - návrh 
Katarína Novottová, pracovník obce predložila Obecnému zastupiteľstvu návrh na prijatie 
nového VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík 
postavených a nadobudnutých s podporou štátu. Informovala, že Obec Hnilčík má 
v súčastnosti problematiku prideľovania obecných nájomných bytov upravenú vo VZN č. 12 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov obce Hnilčík a o výške nájmu bytu. Po 
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absolvovaní seminára ohľadom tejto problematiky sme zistili, že VZN nie je plne v súlade so 
zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. Pretože v praxi 
občania predmetné VZN často využívaniu, pre väčšiu prehľadnosť nie je predkladaná novela 
súčasného nariadenia ale celé nové VZN. 
 
Návrh na uznesenie č. 54-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie 
s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených a nadobudnutých s podporou štátu 
s účinnosťou od 1. 9. 2015 a zároveň ruší VZN č. 12  o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov obce Hnilčík a o výške nájmu bytu. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
k bodu č. 4.7 – Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosti nájomníkov o predĺženie nájomných 
zmlúv. Oboznámil zastupiteľstvo, že predĺženie nájmu bude vyhotovené formou nových 
nájomných zmlúv, maximálne na dobu 3 rokov. 
 
Návrh na uznesenie č. 55-3/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv, ktoré sa končia 
uplynutím dohodnutej doby k 31. 8. 2015 na základe žiadosti o  predĺženie nájomných zmlúv 
Predĺženie nájomných zmlúv bude riešený formou nových nájomných na dobu určitú a to do 
30. 6. 2018 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 5  – Rôzne – nie je obsahová náplň 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sú spracované v samostatnej 
prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 
K bodu  č. 7 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.30  hod. 
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Zapísal/(a): Kačír Ľubomír  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                               ;                        starosta obce 

 
 
 
Overovatelia:  
Fabián František                                                                    ........................................ 

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

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 
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Uznesenie č. 48-5/8-2015 
Z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 8. 2015 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa 26. 6. 2015 
   
    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 26. 6. 2015  
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 2015 

 
Uznesenie č. 49-5/8-2015 

z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 5. 8. 2015 

 
k bodu 4.1 – Oslava 700. výročia založenia obce – návrh programu 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

berie na vedomie 
informácie o príprave osláv 700. výročia založenia obce podľa predloženého materiálu  
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 2015 

 
Uznesenie č. 50-5/8-2015 

z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 5. 8. 2015 

 
k bodu č. 4.2 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hnilčík na II. 
polrok 2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Hnilčík na II. polrok 2015 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 201 
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Uznesenie č. 51-5/8-2015 
z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 8. 2015 
 
k bodu č. 4. 3 – Smernica č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti 
 
Obecné zastupiteľstvo  Obce Hnilčík  určuje, že úlohu zodpovednej osoby v zmysle zákona 
č. 304/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude plniť hlavný kontrolór obce 
a obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje smernicu o vybavovaní podnetov súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 5. 8. 2015. 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 2015 

 
Uznesenie č. 52-5/8-2015 

z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 5. 8. 2015 

 
k bodu č. 4. 4. Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome - návrh 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome 
 

                                                                                  Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 2015 

 
Uznesenie č. 53-5/8-2015 

z 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 5. 8. 2015 

 
k bodu č. 4.5. Výpočet nájomného v nájomných bytoch 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje výšku mesačného nájomného v % z OC 
v nájomných bytovkách obce Hnilčík pre každý bytový dom samostatne takto: 
 
Nájomné byty 10 b.j., Hnilčík č. súp. 241 
Celkový obstarávací náklad na 10 b.j 334.998,01 € 
Obytná plocha spolu 594,48 m2 
Výška mesačného nájomného v %/m2 2,99 
Výška mesačného nájomného v €/m2 1,4040 
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Nájomné byty 8 b.j. Hnilčík č. súp. 244 
Celkový obstarávací náklad na 8 b.j  299 630,22 
Obytná plocha spolu 471,56 m2 
Výška mesačného nájomného v %/m2 2,82 
Výška mesačného nájomného v €/m2 1,4932 

 
Nájomné byty 8 b.j. II, Hnilčík č. súp. 265 
Celkový obstarávací náklad na 8 b.j II. 445 992,44 € 
Obytná plocha spolu 484,24 m2 
Výška mesačného nájomného v %/m2 2,79 
Výška mesačného nájomného v €/m2 2,1413 
 
 

                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 3. 2015 

 
 

Uznesenie č. 54-5/8-2015 
Z  5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 8. 2015 
 

k bodu č. 4.6. VZN č. 1 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík - 
návrh 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie 
s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených a nadobudnutých s podporou štátu 
s účinnosťou od 1. 9. 2015 a zároveň ruší VZN č. 12  o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov obce Hnilčík a o výške nájmu bytu. 
 

                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 2015 
 

Uznesenie č. 55-5/8-2015 
Z  5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 5. 8. 2015 
 

k bodu č. 4.7. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv, ktoré sa končia 
uplynutím dohodnutej doby k 31. 8. 2015 na základe žiadosti o  predĺženie nájomných zmlúv 
Predĺženie nájomných zmlúv bude riešený formou nových nájomných na dobu určitú a to do 
30. 6. 2018 
 

                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 5. 8. 2015 
 


