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Zápisnica  
z VIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

11. 12. 2015 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : František Fabian 

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

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. Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018 
4.2.  Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpadu 
4.3. Návrh poplatku za odber pitnej vody pre rok 2016 
4.4.      Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 241, byt č. 3 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: Novotta Vlastimil - PN 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabián, Ľubomír Kačír 

Návrhová komisia        :  Jurčák Emil, Branislav Murgáč 

Zapisovateľ                  :  Novottová Katarína  
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Návrhy na zmenu a doplnenie programu: neboli 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 
schvaľuje 

 
navrhnutý  program rokovania   
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

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

4.4. Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018 
4.5.  Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpadu 
4.6. Návrh poplatku za odber pitnej vody pre rok 2016 
4.4.      Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 241, byt č. 3 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VII. zasadnutia OZ konaného dňa 20. 11. 
2015 
Všetky úlohy boli splnene . 
 
Návrh na uznesenie č. 80-11/12-2015 
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 VII. zasadnutia  OZ, konaného 20. 11. 2015 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017, 
predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce a návrh na predkladanie rozpočtu bez 
programovej štruktúry podľa predloženého materiálu a dôvodovej správy. Poslanci OZ tento 
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návrh prerokovali,  otázky k jednotlivým položkám rozpočtu boli odkonzultované 
s ekonómom obce a následne prijali uznesenie: 
 
Návrh na uznesenie č. 81-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie : 
a). návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 

schvaľuje 
návrh rozpočtu na rok 2016 celkovej sume: 
     
Bežný rozpočet: 

- Príjmy   :  202.700,– € 
- výdavky: 168.900,– € 
- prebytok:  33.800,-- €    

 Kapitálový rozpočet 
- príjmy   :   1.000,--€ 
- výdavky: 21.400,-- € 
- schodok:  20.400,-- €     

Finančné operácie: 
- príjmy    :  7.000,– € 
- výdavky: 20.400,– € 
- schodok: 13.400,-- € 

Rozpočet spolu: 
- príjmy    210.700,– € 
- výdavky 210.000,– € 

schvaľuje 
 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2016,2017,2018 bez programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.2 – Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. Zmenu VZN 
predkladáme z dôvodu potreby upraviť v pôvodnom VZN č. 2/2014 príslušný rok pre 
vyrubenie miestnych daní z roku 2015 na rok 2016, prípadne upraviť podľa uváženia 
navrhované sadzby miestnych daní. 
Poslanci obecného zastupiteľstva po prerokovaní návrhu VZN sa zhodli, že výška miestnych 
daní a poplatku pre rok 2016 ostáva nezmenená.  
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Návrh na uznesenie č. 82-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

a) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b) Schvaľuje VZN obce Hnilčík č 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

c) Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.3. – Návrh poplatku za odber pitnej vody pre rok 2016 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh ceny za dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík. V cene vody sú zahrnuté: služby za 
prevádzku vodovodu, rozbory vody, poplatky za odber podzemnej vody, oprava a údržba 
vodovodov, odstraňovanie havarijných situácii, chlorácia vody ap. Obecné zastupiteľstvo 
v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh a predložilo návrh na uznesenie v tomto znení: 
 
Návrh na uznesenie č. 83-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  cenu za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2016 takto: 
– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 10,--/občan/chata, chalupa/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,295/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,5524/m3 
a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.4 – Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 241, byt č. 3 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu prehľad  žiadateľov, ktorí 
spĺňali podmienky pre pridelenie nájomného bytu a doporučil žiadostiam vyhovieť. Obecné 
zastupiteľstvo hlasovalo verejne a nájomný byt bol pridelený p. Ľubošovi Dubiňákovi bytom 
v Spišskej Novej Vsi a Patrícii Mackovej, bytom v Nálepkove.  
 
Návrh na uznesenie č. 84-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Ľuboša 
Dubiňáka a Patríciu Mackovú  od 1. 1. 2016 – 30. 6. 2018, v zmysle VZN č. 1/2015 
o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených a nadobudnutých 
s podporou štátu 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 5. – Rôzne – Komisia pre vypracovanie Programu sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja obce Hnilčík (k PHSP) na roky 2015-2020 
Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hnilčík s výhľadom 
do roku 2020 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. 
Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hnilčík sa uskutočňuje podpora rozvoja na 
úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to 
program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho 
rozvoja obce Hnilčík, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne 
aktualizovaný a doplňovaný.  
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie Komisie pre 
vypracovanie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Hnilčík.  
 
Návrh na uznesenie č. 85-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  schvaľuje komisiu pre vypracovanie Programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja obce Hnilčík v tomto zložení: 
 
Riadiaca skupina: 
Vladimír Fabian, predseda a hlavný koordinátor realizácie prác 
Emil Jurčák – podpredseda 
František Fabian  
Vlastimil Novotta 
Branislav Murgáč 
Ľubomír Kačír ml. 
 
Pracovná skupina: 
Ing. Marián Jančura, predseda 
Ing. Eva Malecová, podpredseda 
Miloš Greisel, občiansky sektor, environmentálna problematika 
Ing. Ján Bočkay, občiansky sektor, sociálna problematika 
Ing. František Murgáč, občiansky sektor, sociálna problematika 
Ing. Ján Černík, občiansky sektor, environmentálna problematika 
Beáta Kubičárová, za podnikateľskú sféru (cestovný ruch), hospodárska problematika 
MVDr. Jozef Korba, za podnikateľskú sféru (vlastníci lesnej pôdy), hospodárska 
a environmentálna problematika 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 
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k bodu č. 5. – Rôzne – Komisia na vypracovanie Komunitného plánu (KP) obce Hnilčík 
Zákon c. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne 
služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2 ,, Obec vypracúva a schvaľuje 
komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v 
ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 
poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje 
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 
podmienky na ich zabezpečenie. Pre vypracovanie komunitného plánu je potrebné zriadiť 
komisiu a z uvedeného dôvodu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu zloženie tejto 
komisie. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali predložený návrh a predložili návrh na 
uznesenie. 
 

Návrh na uznesenie č. 86-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  schvaľuje komisiu pre vypracovanie Komunitného plánu 
obce Hnilčík v tomto zložení:  
 
Riadiaca skupina: 
Vladimír Fabian, predseda a hlavný koordinátor realizácie prác 
Ing. František Murgáč – podpredseda a zapisovateľ 
Emil Jurčák  
František Fabian  
Vlastimil Novotta 
Branislav Murgáč 
Ľubomír Kačír ml. 
 
Pracovná skupina: 
Katarína Novottová -  predsedníčka skupiny 
Ing. Eva Malecová - podpredsedníčka 
Ing. Marián Jančura - hospodárska a sociálna 
Ružena Paulíková – sociálna problematika 
Mária Čornejová – sociálna problematika 
Ing. Ján Bočkay – sociálna problematika 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
K bodu č. 5 – Členský príspevok Miloj Spiš 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť žiadosť na úhradu 
členského príspevku na rok 2015 od združenia Miloj Spiš o. z., ktorého je naša obec členom 
vo výške 273,--eur. 
 
Návrh na uznesenie č. 87-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí  s úhradou členského príspevku do združenia Miloj 
Spiš, o. z. pre rok 2015 vo výške 273,-- € a zároveň odporúča rozšíriť zoznam 
podnikateľských subjektov. 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č.5 – Rôzne – návrh na zvýšenie dane z ubytovania  
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť návrh na 
zjednotenie dane z ubytovania zo strany OO CR SPIŠ Spišská Nová Ves z terajších 0,40 € na 
0,60 €. Zvýšenie a zjednotenie dane z ubytovanie by znamenalo pre všetkých 8 samospráva 
OOCR SPIŠ sumu 0,60 € za prenocovanie pre ubytovateľa s tým, že časť tej sumy a to 0,20 € 
by tvorila formou zvýšeného členského príspevku (nad rámec súčasného schváleného 
členského príspevku). 
 
Návrh na uznesenie č. 88-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku nesúhlasí s návrhom na zjednotene dane z ubytovania pre 
OCCR Spiš. 
        
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č.5 – Rôzne - návrh na zriadenie komisie na posudzovanie cenových ponúk  
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisie 
na posudzovanie cenových ponúk. Predmetom činnosti tejto komisie je preskúmanie 
cenových ponúk a zistenie, či cenová ponuka zodpovedá požiadavkám a podmienkam 
určených obstarávateľom. Za členov predmetnej komisie navrhol poslancov obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 76-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  schvaľuje zriadenie Komisie na posudzovanie cenových 
ponúk v tomto zložení: 
Vladimír Fabian – predseda komisie 
Emil Jurčák - člen 
Ľubomír Kčír - člen 
František Fabián - člen 
Branislav Murgáč - člen 
Vlastimil Novotta - člen 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 
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K bodu č. 5 – Rôzne – informácia o situácii p. Repaského 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o životnej situácii p. Repaského. T. č. sa 
občan nachádza na oddelení ODCH v Gelnici. Dňa 23. 12. 2015 by mal byť p. Repaský 
prepustený z oddelenia ODCH. Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že konzultoval túto 
situáciu s KSK Košice, ohľadom umiestnenia do Špecializovaného zariadenia s celoročnou 
prevádzkou. Je tu však aj hrozba, že obec bude musieť na občana doplácať špecializovanému 
zariadeniu za prevedené úkony. O tejto situácii bude obecné zastupiteľstvo priebežne 
informované. 
 
Návrh na uznesenie č. 90-11/12-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  berie na vedomie životnú situáciu p. Repaského a ukladá 
ďalej pokračovať vo vybavovaní špecializovaného zariadenia cesto KSK Košice. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia zo VII. 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 20.00  hod. 

 

Zapísal/(a): Novottová Katarína  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                               ;                        starosta obce 

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

Kačír Ľubomír       ........................................ 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 


