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Zápisnica  
zo VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

9. 12. 2016 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Emil Jurčák – ospravedlnený 

          Ľubomír Kačír ml. 
                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
                                            Branislav Murgáč  
 
Neprítomní    :  0     

Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

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 2017, 2018, 2019 
4.2. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
       komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
4.3. Návrh poplatku za odber pitnej vody na rok 2017 
4.4. Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2017 
4.5. Predĺženie nájomnej zmluvy 
4.6. Materská škola Hnilčík – riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prvej  
        atestácie riaditeľky MŠ v Hnilčíku 
4.7. Harmonogram zasadnutí OZ 2017 
4.8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 1 
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 Fabian, Ľubomír Kačír 

Návrhová komisia        :  Novotta Vlastimil, Murgáč Branislav 

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

Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
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  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

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

4.1. Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 
4.2. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
       komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
4.3. Návrh poplatku za odber pitnej vody na rok 2017 
4.4. Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2017 
4.5. Predĺženie nájomnej zmluvy 
4.6. Materská škola Hnilčík – riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prvej  
        atestácie riaditeľky MŠ v Hnilčíku 
4.7. Harmonogram zasadnutí OZ 2017 
4.8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa 30. 9. 2016 
Všetky úlohy boli splnené . 
 
Návrh na uznesenie č. 46-9/12-2016 
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 IV. zasadnutia  OZ, konaného 30. 9. 2016 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019, 
predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce a návrh na predkladanie rozpočtu bez 
programovej štruktúry podľa predloženého materiálu a dôvodovej správy. Poslanci OZ tento 
návrh prerokovali,  otázky k jednotlivým položkám rozpočtu boli odkonzultované 
s ekonómom obce a následne prijali uznesenie. Materiál bol poslancom predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 47-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

berie na vedomie : 
a). návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
 

schvaľuje 
návrh rozpočtu na rok 2017 celkovej sume: 
     
Bežný rozpočet: 

- Príjmy   :  220.646,– € 
- výdavky: 203.446,– € 
- prebytok:  17.200,-- €     

 Kapitálový rozpočet 
- príjmy   :   1.000,--€ 
- výdavky:   7.000,-- € 
- schodok:   6.000,-- €     

Finančné operácie: 
- príjmy    :  7.000,– € 
- výdavky: 18.200,– € 
- schodok: 11.200,-- € 

Rozpočet spolu: 
- príjmy    228.646,– € 
- výdavky 228.646,– € 

schvaľuje 
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019 bez programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Emil Jurčák 
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k bodu č. 4. 2 – Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu. Zmenu VZN 
predkladáme z dôvodu potreby upraviť v pôvodnom VZN č. 4/2015 príslušný rok pre 
vyrubenie miestnych daní z roku 2016 na rok 2017, prípadne upraviť podľa uváženia 
navrhované sadzby miestnych daní. Do VZN č. 3/2016 bol doplnený nový odsek v piatej časti 
– poplatok – článok 10 – sadzba poplatku – ods. 5 a to: 
5. Poplatok za stavebný odpad bez obsahu škodlivín na miesto určené obcou je 0,02€ú1 kg. 
Poplatok sa nevyrubuje rozhodnutím . Platí sa za skutočne odovzdané množstvo drobného 
stavebného odpadu na miesto určené obcou. Poplatok uhrádza poplatník správcovi dane 
ihneď po odovzdaní odpadu. Poslanci obecného zastupiteľstva po prerokovaní návrhu VZN sa 
zhodli, že výška miestnych daní a poplatku pre rok 20717 ostáva nezmenená. Materiál bol 
poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 48-9/12-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

a) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 3/2016 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b) Schvaľuje VZN obce Hnilčík č 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

c) Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 3/2016 o miestnych 
daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
k bodu č. 4.3 – Návrh poplatku  za odber pitnej vody pre rok 2017 
 
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.  Maximálna cena vody 
bola určená na základe Oznámenia obce o cene vody, číslo potvrdenia o registrácii: 
0168/2013/V-RG. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku prerokovalo predložený návrh 
a predložilo návrh na uznesenie v tomto znení: 
 
Návrh na uznesenie č. 49-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík  schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2017 takto: 
 
– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 10,--/osoba/vlastník/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,2647/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,4817/m3 
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a fixnú zložku faktúry vo výške 1,– €/rok 
 
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  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
k bodu č. 4.4 – Návrh na výšku CVČ pre rok 2017 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh výšky príspevku pre CVČ zriadené 
mimo územia obce pre rok 2017. Príspevok je určený na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce Hnilčík, vo výške, ktorú určí obec. Na odporúčanie ADAM CVČ Sp. 
Nová Ves, starosta obce predložil návrh vo výške 65,-- €/žiak/rok 2017. Zo štátneho rozpočtu 
nám prideľujú finančné prostriedky iba na deti od 5 do 15 rokov veku. Obec však môže 
rozhodnúť o pridelení financií aj inej vekovej kategórii napr. do 25. Starosta obce navrhol 
vekovú hranicu detí do 19 roku veku. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou 
na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 50-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, s prihliadnutím na §6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení určuje výšku finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce Hnilčík 

1. V centrách voľného času zriadených mimo územia obce Hnilčík 
2. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do 

dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce zriadených mimo územia 
obce Hnilčík 

Maximálne vo výške 65,-- eur na žiaka na rok 2017,  v prípade, že žiak navštevuje viacero 
centier voľného času výška finančného príspevku sa delí počtom navštevovaných zariadení za 
predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: 
 

A) Obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra voľného času  
B) K žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane platného rozhodnutia 

riaditeľa centra voľného času o prijatí žiaka na školský rok 2016/2017, aktuálna 
a platná zriaďovacia listina centra voľného času 

C) Žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní záujmového vzdelávania, 
ktorá určí ďalšie podmienky financovania 

D) výpis z registra trestov právnickej osoby 

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

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 
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k bodu č. 4.5. – Predĺženie nájomnej zmluvy 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jána Tomajka o predĺženie 
nájomnej zmluvy na byt č. 6 v bytovke Nájomné byty 8 b.j. Hnilčík 244. Po prerokovaní tejto 
žiadosti obecné zastupiteľstvo predložilo návrh na uznesenie: 
 
Návrh na uznesenie č. 51-9/12-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa 
Jána Tomajka, byt č. 8 Nájomné byte Hnilčík č. 244 do 31. 1. 2017 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
k bodu č. 4.6 – Materská škola Hnilčík – riešenie situácie v súvislosti s vykonaním prvej 
atestácie riaditeľa MŠ v Hnilčíku 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe riešenia situácie v súvislosti 
s vykonaním prvej atestácie riaditeľa MŠ v Hnilčíku. Oznámil OZ zastupiteľstvu postup 
úkony, ktoré vykonal do termínu OZ a to: 
- písomne, doporučenou zásielkou do vlastných rúk oslovil pedagogických zamestnancov MŠ  
  s možnosťou vykonania prvej atestácie.  
- žiadny pedagogický zamestnanec nepotvrdil záujem o vykonanie tejto prvej atestácie so    
  začiatkom vzdelávania do 31. 12.  
Z uvedeného dôvodu je na základe usmernenia Okresného úradu odboru školstva v Košiciach 
potrebné vykonať tieto úkony: 
- k 31. 12. 2016 obec odvolá z funkcie riaditeľa MŠ terajšiu riaditeľku MŠ 
- od 1. 1. 2017 ju poverí riadením MŠ najdlhšie na dobu 6 mesiacov, aby sa dokončil tento 
školský rok 
- od marca 2017 sa budú prijímať prihlášky žiakov do MŠ 
- potom je potrebné vypísať výberové konanie na riaditeľa MŠ v Hnilčíku od začiatku 
školského roka 2017/2018.  
Môže sa však sťa, že Ministerstvo školstva zmení zákon a podmienky prevej atestácie nebudú 
až také prísne. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 52-9/12-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje postup v súvislosti s riešením situácie 
s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ v tomto postupe: 
- odvolanie zamestnanca z funkcie riaditeľa MŠ do 31. 12. 2016 
- poverenie zamestnanca riadením MŠ od 1. 1. 2017 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 
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k bodu č. 4.7 – Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu harmonogram riadnych 
zasadnutí OZ v roku 2017. Harmonogram je vypracovaný v zmysle zákona 369/1900 Z. z. 
o obecnom zriadení. V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 53-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2017.  V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nad rámec schváleného harmonogramu. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
k bodu č. 4.7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017. Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom 
úrade v Hnilčíku, bude sa riadiť zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontroly budú vykonávané 
priebežne, v rozsahu, ktorý bude schválený obecným zastupiteľstvom na I. a II. polrok 2017.  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 54-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2017.  V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nad rámec schváleného harmonogramu. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
K bodu č. 5 Rôzne – 1. Žiadosť o odkúpenie pozemkovej nehnuteľnosti 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu list z predbežného auditu vypracovaného 
Ing. Kutkovou, v ktorom audítor upozorňuje na výdavky použité z rezervného fondu 
uznesením 22-15/4-2016 na opravu obecnej budovy materskej školy. Podľa názoru audítora 
výdavky majú charakter bežných výdavkov a nie investičných. Z uvedeného dôvodu 
odporúča vrátiť finančné prostriedky vo výške 2.700,– € do rezervného fondu a zaúčtované 
výdavky preúčtovať z kapitálových na bežné z investičného účtu na nákladový účet. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 56-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík  berie na vedomie list z predbežného auditu 
predloženého Ing. Veronikou Kutkovou a ukladá vrátiť do rezervného fondu finančné 
prostriedky vo výške 2.450,– € na opravu obecnej budovy  Materskej školy v zmysle 
uznesenia 22-15/4-2016, výdavky preúčtovať na bežné výdavky z dôvodu, že výdavky majú 
charakter opráv. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 2. Dofinancovanie ČOV 10 b.j. z rezervného fondu 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o dofinancovanie technického 
zhodnotenia ČOV  Nájomné byty 10 b.j. z finančných prostriedkov rezervného fondu. 
Uznesením č. 40-30/9-2016 bolo schválené financovanie na základe predloženej cenovej 
ponuky vo výške 1.922,65. Z dôvodu vykonania niektorých prác nad rámec cenovej ponuky, 
aby ČOV fungovala správne a bezporuchovo, bolo nevyhnutnosťou vykonať nad rámec 
cenovej ponuky. Z uvedeného dôvodu je potrebné dofinancovať technické zhodnotenie 
z rezervného fondu vo výške 248,40 €. 
 
Návrh na uznesenie č. 57-9/12-2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje 
dofinancovanie technického zhodnotenie ČOV pre bytovke  Nájomné byty 10 b.j, Hnilčík č. 
241 – výmena prevzdušňovacích elementov a inštalácia nového dúchadla a vzduchového 
rozdeľovača z dôvodu vykonaných prác nad rámec cenovej ponuky –nutnosť vykonania pre 
správny chod ČOV vo výške 248,40 €. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, Vlastimil 

Novotta 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  1 Emil Jurčák 

 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 3. Operatívny leasing 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu opäť požiadavku na obstaranie nákladného 
vozidla pre obec. Po prerokovaní tejto požiadavky spolu s obecným zastupiteľstvom bol 
predložený tento návrh uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 58-9/12-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík ukladá v súvislosti s obstaraním nového nákladného 
vozidla preveriť výhody , nevýhody a podmienky poskytovania operatívneho leasing. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia zo  VI. 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 20.30  hod. 

 

Zapísal/(a): katarína Novottová  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

 
Overovatelia:  
František Fabian                                                                     ........................................ 

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

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 

 

 

 

 

 



 10

Uznesenie č. 46-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa 30. 9. 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 zo IV.  zasadnutia OZ, konaného 30. 9. 2016 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 

Uznesenie č. 47-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu 4.1 – Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 
   
 Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

berie na vedomie : 
 
a). návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
 

schvaľuje 
návrh rozpočtu na rok 2017 celkovej sume: 
     
Bežný rozpočet: 

- Príjmy   :  220.646,– € 
- výdavky: 203.446,– € 
- prebytok:  17.200,-- €     

 Kapitálový rozpočet 
- príjmy   :   1.000,--€ 
- výdavky:   7.000,-- € 
- schodok:   6.000,-- €     

Finančné operácie: 
- príjmy    :  7.000,– € 
- výdavky: 18.200,– € 
- schodok: 11.200,-- € 

Rozpočet spolu: 
- príjmy    228.646,– € 
- výdavky 228.646,– € 

schvaľuje 
 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017,2018,2019 bez programovej štruktúry 
 
V Hnilčíku, 9. 12. 2016                                                           Vladimír Fabian 
                                                                                                   starosta obce 
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Uznesenie č. 48-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu č. 4.2 – Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

d) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 3/2016 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

e) Schvaľuje VZN obce Hnilčík č 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

f) Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 3/2016 o miestnych 
daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
 

Uznesenie č. 49-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 
k bodu č. 4. 3 – Návrh poplatku za ober pitnej vody pre rok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík  schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2017 takto: 
 
– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 10,--/osoba/vlastník/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,2647/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,4817/m3 
 
a fixnú zložku faktúry vo výške 1,– €/rok 
 
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. 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
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Uznesenie č. 50-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu č. 4.4 – Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, s prihliadnutím na §6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení určuje výšku finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce Hnilčík 

3. V centrách voľného času zriadených mimo územia obce Hnilčík 
4. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do 

dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce zriadených mimo územia 
obce Hnilčík 

Maximálne vo výške 65,-- eur na žiaka na rok 2017,  v prípade, že žiak navštevuje viacero 
centier voľného času výška finančného príspevku sa delí počtom navštevovaných zariadení za 
predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: 
 

E) Obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra voľného času  
F) K žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane platného rozhodnutia 

riaditeľa centra voľného času o prijatí žiaka na školský rok 2016/2017, aktuálna 
a platná zriaďovacia listina centra voľného času 

G) Žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní záujmového vzdelávania, 
ktorá určí ďalšie podmienky financovania 

H) výpis z registra trestov právnickej osoby 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
 

Uznesenie č. 51-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu č. 4.5 – Predĺženie nájomnej zmluvy 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa 
Jána Tomajka, byt č. 8 Nájomné byte Hnilčík č. 244 do 31. 1. 2017 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
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Uznesenie č. 52-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu č. 4.6  – materská škola Hnilčík – riešenie situácie v súvislosti s vykonaním 
prevej atestácie riaditeľky MŠ Hnilčíku 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje postup v súvislosti s riešením situácie 
s vykonaním prvej atestácie riaditeľky MŠ v tomto postupe: 
- odvolanie zamestnanca z funkcie riaditeľa MŠ do 31. 12. 2016 
- poverenie zamestnanca riadením MŠ od 1. 1. 2017 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 

 
Uznesenie č. 53-9/12-2016 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2016 

 
k bodu č. 4.7  –Harmonogram zasadnutí OZ v Hnilčíku na rok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2017.  V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nad rámec schváleného harmonogramu. 
 

                                                                                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
 

Uznesenie č. 54-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu č. 4.8  –Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. a II. polrok 2017 
 

                                                                                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
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Uznesenie č. 55-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 
k bodu č. 5 Rôzne  – 1. Predbežný audit  - oprava  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík  berie na vedomie list z predbežného auditu 
predloženého Ing. Veronikou Kutkovou a ukladá vrátiť do rezervného fondu finančné 
prostriedky vo výške 2.700,– € na opravu obecnej budovy  Materskej školy v zmysle 
uznesenia 22-15/4-2016, výdavky preúčtovať na bežné výdavky z dôvodu, že výdavky majú 
charakter opráv. 

                                                                                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 

 
Uznesenie č. 56-9/12-2016 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2016 

 
k bodu č. 5 Rôzne  – 2. Dofinancovanie ČOV 10 b.j. z rezervného fondu 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje dofinancovanie technického zhodnotenie 
ČOV pre bytovke  Nájomné byty 10 b.j, Hnilčík č. 241 – výmena prevzdušňovacích 
elementov a inštalácia nového dúchadla a vzduchového rozdeľovača z dôvodu vykonaných 
prác nad rámec cenovej ponuky –nutnosť vykonania pre správny chod ČOV vo výške 248,40 
€. 
 

                     Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 
 

Uznesenie č. 57-9/12-2016 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2016 
 

k bodu č. 5 Rôzne  – 3. Operatívny leasing 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík ukladá v súvislosti s obstaraním nového nákladného 
vozidla preveriť výhody , nevýhody a podmienky poskytovania operatívneho leasing. 
 
                     Vladimír Fabian 
                               starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2016 

 
 


