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Zápisnica  
z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

15. 4. 2016 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Emil Jurčák 

          Ľubomír Kačír ml. 
                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta  
 
Neprítomní:      František Fabian 

Ďalší prítomní: Katarína Novottová – ekónom 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a záverečný účet obce 
4.2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  
4.3. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu – na vedomie 
4.4. Úprava platu starostu obce  
4.5. Úprava platu hlavného kontrolóra 
4.6. VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda – návrh 
4.7. Úprava rozpočtu a konečný stav rozpočtu k 31. 12. 2015 – na vedomie 
4.8. Ukončenie nájomnej zmluvy p. Vlastimila Novottou a manž. Silvie, nájomné  
       byty 8 b.j. č. súp. 244, byt č. 5 
4.9. Pridelenie 2-izbového bytu v bytovke Nájomné byty 8 b.j., čís. súp. 244,  
       byt č. 8 
4.10.Spracovanie povolenia vypúšťania odpadových vôd do potoka (10 b.j.) 
4.11.Žiadosť p. Jána Kubičára o vysporiadanie obecnej cesty (časti) a iné návrhy 
4.12.Školenie členov Obecnej hasičskej jednotky 
4.13.Podanie projektov z programu rozvoja vidieka 2015-2020 

                    - Vykurovanie a fotovoltaika 
                    - Oprava obecnej budovy 

4.14.Návrh načerpanie rezervného fondu – nákup počítača Ocú – starosta 
4.15.Zriadenie obecnej hasičskej jednotky, požiarny poriadok obce 

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

Návrhová komisia        :  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

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

schvaľuje 
 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

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

4.1.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a záverečný účet obce 
4.2.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  
4.3.  Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu – na vedomie 
4.4.  Úprava platu starostu obce  
4.5.  Úprava platu hlavného kontrolóra 
4.6.  VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda – návrh 
4.7.  Úprava rozpočtu a konečný stav rozpočtu k 31. 12. 2015 – na vedomie 
4.8.  Ukončenie nájomnej zmluvy p. Vlastimila Novottou a manž. Silvie, nájomné  
        byty 8 b.j. č. súp. 244, byt č. 5 
4.9.  Pridelenie 2-izbového bytu v bytovke Nájomné byty 8 b.j., čís. súp. 244,  
         byt č. 8 
4.10. Spracovanie povolenia vypúšťania odpadových vôd do potoka (10 b.j.) 
4.11. Žiadosť p. Jána Kubičára o vysporiadanie obecnej cesty (časti) a iné návrhy 
4.12. Školenie členov Obecnej hasičskej jednotky 
4.13. Podanie projektov z programu rozvoja vidieka 2015-2020 

                     - Vykurovanie a fotovoltaika 
                     - Oprava obecnej budovy 
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4.14. Návrh načerpanie rezervného fondu – nákup počítača Ocú – starosta 
4.15. Zriadenie obecnej hasičskej jednotky, požiarny poriadok obce 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 22. 1. 2016 
Všetky úlohy boli splnené okrem uznesenia č. 7-22/1-2016, ktoré sa bude riešiť v II. polroku 
2016 
 
Návrh na uznesenie č. 8-15/4-2016 
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 z I. zasadnutia  OZ, konaného 22. 1. 2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 
2015 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu, predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2015. Podkladom pred spracovanie odborného stanoviska bol Záverečný účet obce Hnilčík 
a účtovná závierka obce Hnilčík, ktoré spracovala účtovníka obecného úradu. Hlavný 
kontrolór obce Hnilčík  v zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 
účtu za rok 2015 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko tvorí 
prílohu tejto zápisnice a poslancom bol predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 9-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce za 2015. 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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Návrh na uznesenie č. 10-15/4-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

I. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
 
II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 11.803,10 EUR. 
 

                        Tvorba a požitie peňažných fondov konkrétne: 
                  a). počiatočný stav RF k 1. 1. 2015                                           :    3.669,92 € 
                  b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 :  11.803,10 € 
                  c). konečný stav                      :  15.473,02 € 
 
 

III. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2015 vo výške 31.277,26 € so 
sledovaním na účte 428  ÚZ 15 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 
2015. 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
k bodu č. 4. 2 – Správa nezávislého kontrolóra 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spolu s účtovnou 
závierkou a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
k 31. 12. 2015.  
Informovala OZ, že podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce Hnilčík k 31. 12. 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok 2015 
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Podľa názoru audítora 
účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Hnilčík sú v súlade s účtovnou 
závierkou k 31. 12. 2015. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice materiál 
bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 11-15/4-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 
a hospodárenia  obce za rok 2015. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4.3 – Zasadnutie na ochranu verejného záujmu 
Správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu predložil obecnému 
zastupiteľstvu Ľubomír Kačír, predseda komisie. Oboznámil OZ, že komisia na ochranu 
verejného záujmu  na svojom zasadnutí zobrala na vedomie: 

-  podanie Oznámenie funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových pomerov verených 
činiteľov spolu s povinnými prílohami (Vladimír Fabian, starosta obce) 

- Oznámenia funkcií ..... boli podané v stanovenom termíne. 
Komisia konštatovala, že verejný funkcionár Vladimír Fabian, starosta obce si splnil 
povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcie verejných funkcionárov  a nebolo porušené ustanovenie ústavného zákona. Správa 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Materiál bol poslancom  predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 12-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

1. Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie o preskúmaní majetkového priznania: Vladimíra Fabian, starostu obce za rok 
2015. 
 

2. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že 
Vladimír Fabian, starosta obce vo svojom Oznámení...... uviedol všetky potrebné 
informácie, ktoré sú pravdivé. 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4.4 – Úprava platu starostu obce 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu zvýšení priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve za rok 2015, vyčíslenú Štatistickým úradom SR. Priemerná mzda 
za rok 2015 je 883,-- €. Potvrdenie Štatistického úradu o priemernej mzde tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 13-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a berie na vedomie plat starostu, v súlade 
s ods. 3 § 4  zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1. citovaného 
zákona, a to  v sume 875,-- € mesačne s účinnosťou od 1.1.2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
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zdržal sa 0  
neprítomný  1 František Fabian 

 
 
 
k bodu č. 4.5. – Úprava platu hlavného kontrolóra 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu zvýšení priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve za rok 2015, vyčíslenú Štatistickým úradom SR. Priemerná mzda 
za rok 2015 je 883,-- €. Potvrdenie Štatistického úradu o priemernej mzde tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 14-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s s § 11  ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie plat 
hlavného kontrolóra obce, v súlade s 1 § 18c zákona o obecnom zriadení, a to  v sume 147,-- 
€ mesačne pri úväzky 0,13 s účinnosťou od 1.1.2016  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4.6. VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda 
 
Starosta obce oboznámil Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku o schválení VZN č. 1/2016 
z dôvodu, že ústava SR v článku 30 ods. 1 uvádza: „Občania majú právo zúčastňovať sa na 
správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.....! 
Uplatňovanie tohto práva umožňuje taká organizácia územnej samosprávy, ktorá vytvára 
predpoklady pre všetkých obyvateľov zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne 
rozhodovať o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle. 
Túto kľúčovú formu priamej demokracie v podmienkach slovenskej samosprávy – inštitút 
miestneho referenda upravuje § 11a zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení. VZN obce Hnilčík č. 1/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. Materiál bol poslancom 
predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli predložené 
žiadne iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a za návrh hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 15-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Hnilčík 
o organizácii miestneho referenda s účinnosťou od 1. 5. 2016.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4.7. Úprava rozpočtu a konečný stav rozpočtu k 31. 12. 2015 
 
Katarína Novottová, pracovníčka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu zmeny rozpočtu 
obce pre rok 2015 formou rozpočtových opatrení v zmysle zákona § 14, ods. 2č. 583/2003 Z. 
z. o rozpočtových právidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle 
uznesenia OZ v Hnilčíku 52-14/11-2008. Zmeny rozpočtu obce Hnilčík na rok 2015 boli 
vypracované na základe t. č. známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj 
výdavkovej časti rozpočtu. Zároveň bol predložený aj konečný stav rozpočtu k 31. 12. 2015. 
Prehľad rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. Materiál bol poslancom predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
Návrh na uznesenie č. 16-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Hnilčík na rok 
2015  a konečný stav rozpočtu obce Hnilčík na rok 2015 v zmysle zákona č. 583/2014 U. z., 
§14, odst.2 a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku č. 52-14/11-2008,  podľa 
predložených rozpočtových opatrení č. 16-29/2015. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4.8 – Ukončenie nájomnej zmluvy p. Vlastimila Novottu a manž. Silvie, 
Hnilčík č. súp. 244, byt č. 5 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o predložení žiadosti p. 
Vlastimila Novottu o ukončenie nájomnej zmluvy v nájomnom obecnom byte č. 5, Hnilčík č. 
súp. 244. 
 
Návrh na uznesenie č. 17-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie žiadosť p. Vlastimila Novottou a manž. 
Silvie, Hnilčík čúp. č. 244, byt č. 5 o ukončenie nájomnej zmluvy v predmetnom byte 
s účinnosťou od 1. 5. 2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 9 – pridelenie 2-izbového bytu v bytovke Nájomné byty 8 b.j. Hnilčík č. súp. 
244, byt č. 8 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu materiál ohľadom 
pridelenia bytov.  Predložil im prehľad žiadateľov a doporučil vo všetkých prípadoch žiadosti 
vyhovieť. Obecné zastupiteľstvo po prehodnotení všetkých žiadosti hlasovalo o pridelení 
nájomného bytu verejne a to: 
Žiadateľ Za Proti Zdržal sa 
Antošová Zuzana 1 1 2 
Geletková Juliana 3 0 1 
Dimitrov Gerorg 0 0 4 
 Z uvedeného hlasovania vyplýva, že nájomný byt č. 8, v bytovke Hnilčík č. súp. 244 bol 
pridelený p. Geletkovej Juliane, bytom Hnilčík od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2018.   
 
Návrh na uznesenie č. 18-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Julianu 
Geletkovú, bytom Hnilčík od 1. 5. 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. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4.10 – Spracovanie povolenia vypúšťania odpadových vôd do recipientu  
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so skutočnosťou, že skončila platnosť 
povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV. Je potrebné vypracovať vyhodnotenie 
prevádzky za príslušné obdobie prevádzky ČOV a požiadať SVP Košice a Okresný úrad, 
odbor starostlivosť o ŽP o vydanie nového povolenia na ďalšie obdobie.  Do vyhodnotenia je 
potrebné urobiť vplyv na recipient. Tu je potrebné vyžiadať údaje o recipiente z SVP 
a SHMÚ. Zároveň predložil návrh, aby uvedené povolenie spracovala firma, ktorá nám 
prevádzkuje ČOV pri 10 b.j. a to: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o., Veľký Slavkov. 
Materiál bol poslancom zastupiteľstva predložení spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo 
a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli predložené 
žiadne iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 19-15/14-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje vypracovanie povolenia „Vplyv na recipient“. 
Spracovanie predmetného povolenia objednať u firmy: EKOSERVIS SLOVENSKO, Stredná 
126, Veľký Slavkov, ktorá prevádzkuje predmetnú ČOV. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4.11 – Žiadosť p. Kubičára o vysporiadanie obecnej cesty (časti) 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vysporiadanie obecnej cesty  parc.  
C KN č. 347/5 vo výmere 145 m2 ako trvalý trávnatý porast a parc. č. C KN 349/2 vo výmere 
93 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, ktorých vlastníkmi sú Ing. Ján Kubičár a manž. 
Beáta. Na uvedených pozemkoch sa nachádza miestna komunikácia vedúca k lyžiarskemu 
stredisku Mráznica a do miestnej časti Ráztoky. Nakoľko sa napriek doterajšej snahe 
nepodarilo nájsť obecné pozemky vhodné na výmenu navrhujem odkúpenie predmetných 
pozemkov. Materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený spolu s pozvánkou na 
obecné zastupiteľstvo a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli predložené 
žiadne iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 20-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje kúpu pozemkových nehnuteľností v k. ú. 
Hnilčík, zapísaných na liste vlastníctva č. 955. Jedná sa o parcelu C KN č. 349/2 ako 
zastavaná plocha vo výmere 93 m2 a parcelu č. C KN 347/5 ako trvalý trávnatý porast vo 
výmere 145 m2 od Ing. Jána Kubičára a manželky Ivety rod. Sitkovej, obidvaja bytom 
Odborárov 22, Spišská Nová Ves v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov k miestnej 
komunikácii  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4.12 – Školenie členov Obecnej hasičskej jednotky 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o prebiehajúcom školení členov 
Obecnej hasičskej jednotky. Školenie bude prebiehať v dňoch 9., 10., 16. 4. 2016 a 17. 4. 
2016 budú skúšky členov. Materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie a tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
Návrh na uznesenie č. 21-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie prebiehajúce školenie členov obecnej 
hasičskej jednotky obce Hnilčík. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4.13 – Podanie projektov z programu rozvoja vidieka 2015 – 2020  
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu informáciu o podaní projektov cez program na 
rozvoj vidieka na roky 2015 – 2020. 
 
Návrh na uznesenie č. 22-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie projektov na : 

- vykurovanie a fotovoltaika 
- oprava obecnej budovy 
 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4.14 – Návrh na čerpanie rezervného fondu 
Katarína Novottová, účtovníčka obce predložila návrh na použitie rezervného fondu v roku 
2016. Rezervný fond navrhujem čerpať na tieto investičné výdavky: 

- zakúpenie PC do kancelárie starostu – pôvodný je zastaralý, a nefunkčný (Windows 
XP) vo ývške 371,-- ( smernica na odpisovanie majetku) 

- spracovanie projektovej dokumentácie na opravu obecnej budovy – Materská škola vo 
výške 2.450,-- € 

- realizácia verejného obstarávania na už podané projekty vykurovanie a fotovoltaika 
Materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli predložené 
žiadne iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 4.14  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie vyradenie PC v kancelárii starostu obce 
z dôvodu nefunkčnosti a zastaralosti programového vybavenia, prerokovalo návrh na 
použitie rezervného fondu a schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 
 

a) nákup stolového PC do kancelárie starostu obce v sume 371,-- € 
b) vypracovanie projektovej dokumentácie – oprava obecnej budovy (Materská škola) vo 

výške 2.450,-- € 
c) realizáciaverejného obstarávania na projekt vykurovanie a fotovoltaika vo výške 

1.800,-- € 
d)  

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4.15 – Zriadenie obecnej hasičskej jednotky, požiarny poriadok obce 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie obecnej 
hasičskej jednotky a požiarny poriadok obce.  
 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli predložené 
žiadne iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 24-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku zriaďuje  obecnú hasičskú jednotku, schvaľuje požiarny 
poriadok obce a schvaľuje za veliteľa obecnej hasičskej jednotky Miroslava Čarnického. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 5 – Rôzne 1 – odpredaj vyradenej požiarnej AVIE 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na odpredaj vyradenej a odhlásenej 
starej požiarnej AVIE.  
 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. K bodu programu poslanci navrhli 
cenu za odpredaj vo výške 1.000,-- prostredníctvom inzerátu. V prípade nezáujmu  navrhnutú 
cenu pomaly znižovať. Po predložení návrhov starosta obce rozpravu ukončil a dal o návrhu 
hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 25-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje odpredaj starej vyradenie požiarnej AVIA. 
AVIU ponúknuť prostredníctvom inzerátu, odporúčaná cena 1.000,-- €. 
        
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 5 – Rôzne 2 – OOCR Spiš – členský príspevok na rok 2016 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zaplatenie členského príspevku na 
rok 2016 v organizácii OOCR Spiš vo výške 200,-- € 
 
Starosta obce k uvedenému programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli predložené 
žiadne iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 26-15/4-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s  úhradou členského príspevku pre rok 2016 vo 
výške 200,-- €. 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 Vlastimil Novotta, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z  II. 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 20,45  hod. 

 

Zapísal/(a): Katarína Novottová  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                               ;                        starosta obce 

 
Overovatelia:  
Vlastimil Novotta                                                                  ........................................ 

Murgáč Branislav       ........................................ 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 
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Uznesenie č. 8-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 22. 1. 2016 
   
    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 I.  zasadnutia OZ, konaného 22. 1. 2016 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 

 
Uznesenie č. 9-15/4/2016 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 4. 2016 

 
k bodu 4.1 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a záverečný účet obce 
   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za 2015 
 

                   Vladimír Fabian 
                                                                                                                    starosta obce 
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č.10-15/4/2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4.1 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a záverečný účet 
obce 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

IV. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
 
V. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 11.803,10 EUR. 
 

                        Tvorba a požitie peňažných fondov konkrétne: 
                  a). počiatočný stav RF k 1. 1. 2015                                           :    3.669,92 € 
                  b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 :  11.803,10 € 
                  c). konečný stav                      :  15.473,02 € 
 
 



 14

VI. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2015 vo výške 31.277,26 € so 
sledovaním na účte 428  ÚZ 15 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 
2015. 

 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 11-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 
k bodu č. 4. 2 – Správa nezávislého kontrolóra 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora z overenia ročnej účtovnej 
závierky a hospodárenia  obce za rok 2015. 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 12-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4.3 – Zasadnutie na ochranu verejného záujmu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

3. Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie o preskúmaní majetkového priznania: Vladimíra Fabian, starostu obce za rok 
2015. 
 

4. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že 
Vladimír Fabian, starosta obce vo svojom Oznámení...... uviedol všetky potrebné 
informácie, ktoré sú pravdivé. 

                                                                                  Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 

 
Uznesenie č. 13-15/4-2016 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 4. 2016 

 
k bodu č. 4.4 – Úprava platu starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
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berie na vedomie 
plat starostu, v súlade s ods. 3 § 4  zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa 
§ 3 ods. 1. citovaného zákona, a to  v sume 875,-- € mesačne s účinnosťou od 1.1.2016 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 14-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 5 – Úprava platu hlavného kontrolóra 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s s § 11  ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie plat 
hlavného kontrolóra obce, v súlade s 1 § 18c zákona o obecnom zriadení, a to  v sume 147,-- 
€ mesačne pri úväzky 0,13 s účinnosťou od 1.1.2016  

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 

 
Uznesenie č. 15-15/4-2016 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 4. 2016 

 
k bodu č. 4. 6 – VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Hnilčík 
o organizácii miestneho referenda s účinnosťou od 1. 5. 2016 

 
                                                                                 Vladimír Fabian 

                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 

 
Uznesenie č. 16-15/4-2016 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 4. 2016 

 
k bodu č. 4. 7 – Úprava rozpočtu a konečný stav rozpočtu k 31. 12. 2015  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Hnilčík na rok 
2015  a konečný stav rozpočtu obce Hnilčík na rok 2015 v zmysle zákona č. 583/2014 U. z., 
§14, odst.2 a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku č. 52-14/11-2008,  podľa 
predložených rozpočtových opatrení č. 16-29/2015. 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
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Uznesenie č. 17-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 8 – Ukončenie nájomnej zmluvy p. Vlastimila Novottu a manž. Silvie, 
Hnilčík č. súp. 244, byt č. 5 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie žiadosť p. Vlastimila Novottou a manž. 
Silvie, Hnilčík čúp. č. 244, byt č. 5 o ukončenie nájomnej zmluvy v predmetnom byte 
s účinnosťou od 1. 5. 2016 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 18-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 9 – Pridelenie 2-izbového bytu v bytovke Nájomné byty 8 b.j., Hnilčík č. súp. 
244, byt č. 8 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Julianu 
Geletkovú, bytom Hnilčík od 1. 5. 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. 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 

 
Uznesenie č. 19-15/4-2016 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 4. 2016 

 
k bodu č. 4. 10 – Spracovanie povolenia vypúšťania odpadových vôd do recipientu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje vypracovanie povolenia „Vplyv na recipient“. 
Spracovanie predmetného povolenia objednať u firmy: EKOSERVIS SLOVENSKO, Stredná 
126, Veľký Slavkov, ktorá prevádzkuje predmetnú ČOV. 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
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Uznesenie č. 20-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 11 – Žiadosť p. Jána Kubičára a manž. Beáty o vysporiadanie obecnej cesty 
(časti) a iné návrhy žiadateľa 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje kúpu pozemkových nehnuteľností v k. ú. 
Hnilčík, zapísaných na liste vlastníctva č. 955. Jedná sa o parcelu C KN č. 349/2 ako 
zastavaná plocha vo výmere 93 m2 a parcelu č. C KN 347/5 ako trvalý trávnatý porast vo 
výmere 145 m2 od Ing. Jána Kubičára a manželky Ivety rod. Sitkovej, obidvaja bytom 
Odborárov 22, Spišská Nová Ves v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov k miestnej 
komunikácii  
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 21-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 12 – Školenie členov Obecnej hasičskej jednotky  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie prebiehajúce školenie členov obecnej 
hasičskej jednotky obce Hnilčík. 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 22-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 13 – Podanie projektov z programu rozvoja vidieka 2015-2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie projektov na : 

- vykurovanie a fotovoltaika 
- oprava obecnej budovy 

        
                                                                                 Vladimír Fabian 

                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
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Uznesenie č. 23-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 14 – Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie vyradenie PC v kancelárii starostu obce 
z dôvodu nefunkčnosti a zastaralosti programového vybavenia, prerokovalo návrh na 
použitie rezervného fondu a schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 
 

e) nákup stolového PC do kancelárie starostu obce v sume 371,-- € 
f) vypracovanie projektovej dokumentácie – oprava obecnej budovy (Materská škola) vo 

výške 2.450,-- € 
g) realizáciaverejného obstarávania na projekt vykurovanie a fotovoltaika vo výške 

1.800,-- € 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 24-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 4. 15 – Zriadenie obecnej hasičskej jednotky, požiarny poriadok obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku zriaďuje  obecnú hasičskú jednotku, schvaľuje požiarny 
poriadok obce a schvaľuje za veliteľa obecnej hasičskej jednotky Miroslava Čarnického. 
 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

Uznesenie č. 25-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 5. Rôzne 1 – Odpredaj vyradenej požiarnej AVIA 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje odpredaj starej vyradenie požiarnej AVIA. 
AVIU ponúknuť prostredníctvom inzerátu, odporúčaná cena 1.000,-- €. 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
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Uznesenie č. 26-15/4-2016 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 4. 2016 
 

k bodu č. 5. Rôzne 2 – OOCR - Spiš – členský príspevok na rok 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s  úhradou členského príspevku pre rok 2016 vo 
výške 200,-- €. 
        

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 4. 2016 
 

 


