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Zápisnica  
zo IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

21. 4. 2017 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
           Božena Fehérová 
                                            František Fabian  
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.Správa riaditeľky MŠ (16,35 hod.) 
4.2. Členstvo v OOCR Spiš (17.15 hod) 
4.3. Menovanie zástupcu starostu obce na základe voľby v OZ 
4.4. Drobné akcie: 

 výsadba tují pri čističkách 
oprava sociálneho zariadenia na Ocú 

4.5. Banské múzeum – sprievodcovská služba 
4.6. Záverečný účet obce 2016 
4.7. Správa nezávislého audítora za rok 2016 
4.8. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných     
      funkcionárov obce 2016 
4.9. Vytvorenie novej web stránky - návrh 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 0 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabian, Vlastimil Novotta 

Návrhová komisia        :  Ľubomír Kačír, František Fabian  

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
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 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

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

4.1.Správa riaditeľky MŠ (16,35 hod.) 
4.2. Členstvo v OOCR Spiš (17.15 hod) 
4.3. Menovanie zástupcu starostu obce na základe voľby v OZ 
4.4. Drobné akcie: 

 výsadba tují pri čističkách 
oprava sociálneho zariadenia na Ocú 

4.5. Banské múzeum – sprievodcovská služba 
4.6. Záverečný účet obce 2016 
4.7. Správa nezávislého audítora za rok 2016 
4.8. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných     
      funkcionárov obce 2016 
4.9. Vytvorenie novej web stránky - návrh 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ konaného dňa 28. 3. 2017  
Všetky úlohy boli splnené . 
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Návrh na uznesenie č. 20-21/4-2017 
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 III.  zasadnutia OZ, konaného 28. 3. 2017  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Správa riaditeľky  MŠ  
p. Valéria Barnetová, riaditeľka MŠ, predniesla informáciu o zápise detí do MŠ Hnilčík pre 
školský rok 2017/2017. Uviedla, že zápis detí začína dňa 2. 5. 2017 a trvá do 5. 5. 2017. 
Informácia o zápise detí do MŠ bola zverejnená aj v obci Nálepkovo. Podľa predbežného 
zistenia by od septembra 2017 malo nastúpiť do MŠ 12, 5 detí v júni 2017 odchádza do školy.   
P. Ivana Králová predniesla žiadosť o zápis dieťaťa do MŠ. Pani Královej bolo doporučené 
doložiť všetky vyjadrenia špeciálnych lekárov ohľadom umiestnenia dieťaťa do 
predškolského zariadenia.  
Podľa predbežných doporučení je potrebné k dieťaťu vybaviť asistenta a to cestou ÚPSVsR 
Spišská Nová Ves (p. Tirpáková) alebo požiadať Okresný úrad odbor školstva Košice 
o pridelenie finančných prostriedkov formou dotácie. Z uvedeného dôvodu je nutné zistiť 
podmienky pridelenia asistenta do MŠ do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 21-21/4-2017 
   
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie: 

• správu p. riaditeľky MŠ Hnilčík a zápise detí do MŠ Hnilčík pre školský rok 
2017/2017- zápis detí  bude od 2. 5. 2017 – 5. 5. 2017, oznámenie o zápise bolo 
zverejnené aj v obci Nálepkovo, predpokladaný počet zapísaných detí 12 

• žiadosť p. Královej o prijatie dcéry Lucie do MŠ  a  
ukladá  

• p. Královej doložiť všetky potrebné vyjadrenia od špeciálnych lekárov s doporučením 
na umiestnenie dieťaťa na MŠ  

• zistiť možnosti prijatia asistenta do MŠ cestou ÚPSVaR alebo získaním finančných 
prostriedkov zo ŠR  

 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 2 – Členstvo v OOCR Raj - spiš 
Vladimír Fabian, starosta obce pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva aj riaditeľku 
uvedené združenia p. Ing. Zuzanu Záborskú. Hlavným dôvodom uvedeného pozvania bol 
vysoký členský príspevok zo strany obce na rok 2017 (400,-- €). Ing. Záborská predniesla 
obecnému zastupiteľstvu informácie o činnosti, zrealizovaných aktivitách, plánovaných 
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aktivitách, rozpočte združenia, objasnila aj výpočet členského príspevku obcí a jeho použitie, 
predstavila OZ nové propagačné materiály ..... Navrhla poslancom možnosť zorganizovať 
stretnutiu podnikateľov obce s vedením OOCR Raj Spiš.  Na základe podaných informácii 
mali poslanci možnosť posúdiť potrebu zotrvania obce ako člena v OOCR Raj Spiš. 
 
Návrh na uznesenie č. 22-21/4-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informácie ohľadom členstva a činnosti 
OOCR Raj – Spiš, ktoré predniesla p. Ing. Zuzana Záborská a po prehodnotení všetkých 
podaných informácii neschvaľuje členstvo v tejto organizácii z dôvodu vysokého ročného 
členského príspevku 
Hlasovanie „za – proti“ členstvu v OOCR Raj Spiš 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 1 Vlastimil Novotta 
 proti 4 Božena Fehérová, Branislav Murgáč, Ľubomír Kačír, František Fabian 
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.3 – Menovanie zástupcu starostu obce na základe voľby v OZ 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nutnosti vymenovať 
zástupcu starostu obce. Voľba zástupcu starostu obce prebiehala tajným hlasovaním pomocou 
hlasovacích lístkov s uvedením mena a priezviska všetkých poslancov OZ . Vzhľadom na 
skutočnosť, že dvaja poslanci dosiahli rovnaký počet hlasov, bolo nutné voľbu zopakovať 
v druhom kole, ktorá prebiehala tajným hlasovaním. Za zástupcu starostu obce si obecné 
zastupiteľstvo z radov poslancov zvolilo Ľubomíra Kačíra. 
 
Návrh na uznesenie č. 23-21/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku menuje  Ľubomíra Kačíra za zástupcu starostu obce  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.4 – Drobné akcie 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o drobných akciách, ktoré by 
mali byť prevedené v najbližšej dobe a to: 

- výsadba tují pri čističkách v počte 70 ks 
- oprava sociálneho zariadenia v budove obecného úradu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa po vypočutí informácie zhodli na tom, že výsadba tují 
môže byť zrealizovaná. Sociálne zariadenia v budove obecného úradu – podmienka 
predloženie cenových ponúk zo strany dodávateľov na práce podľa požiadaviek obce. Cenové 
ponuky budú vyhodnotené na najbližšom zasadnutí OZ. 
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Návrh na uznesenie č. 24-21/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku: 

• berie na vedomie na vedomie výsadbu tují pri čističkách v počte 70 ks  
• ukladá osloviť všetkých možných dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 

týkajúcej sa akcie: Oprava sociálneho zariadenia na Ocú 
        
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.5. – Banské múzeum – sprievodcovská služba 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe zriadenia sprievodcovskej služby 
v Banskom múzeu v Hnilčík. Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť pre budúcnosť, 
ktoré banské múzeum spravuje túto službu doteraz zabezpečovalo pomocou dobrovoľníckej 
práce cestou Úradu práce Spišská Nová Ves. V tomto roku takáto služba zo strany úradu 
práce nie je možná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, preto ak chceme aby 
banské múzeum bolo v prevádzke je potrebné nájsť vhodného človeka, ktorú túto 
sprievodcovskú službu bude vykonávať na základe dohody mimo pracovného pomeru.  
 
Návrh na uznesenie č. 25-21/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá zabezpečiť sprievodcovskú služby v Banskom 
múzeu Hnilčík na základe dohody mimo pracovného pomeru.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 6. – Záverečný účet obce 2016 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu, predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2016. 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 2016 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko tvorí 
prílohu tejto zápisnice a poslancom bol predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 26-21/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2016. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
Návrh na uznesenie č. 27-21/4-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

16.357,06 € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :      9.325,89 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014     :    16.357,06 € 
c). konečný stav                                                                             :     25.682,95 € 
 

Hospodársky výsledok – zisk za rok 2016 vo výške 14.751,81 € so sledovaním na účte 428 
Ú 16 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 7. – Správa nezávislého audítora za rok 2016 
 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spolu s účtovnou 
závierkou a Správu k ďalším požiadavkám zákona k 31. 12. 2016.  
Informovala OZ, že podľa názoru audítora informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej 
za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje 
informácie podľa zákona o účtovníctve. 
Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice materiál bol poslancom predložený 
spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 28-21/4-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2016 a Správu k ďalším 
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 7. – Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov obce 2016 
 
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. 29-21/4-2017 
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 
2016. 
 

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 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 9.  – Vytvorenie novej web stránky obce 
Katarína Novottová, pracovník Ocú, predniesla OZ požiadavku na vylepšenie web stránky 
obce Hnilčík, ktorú by zrealizovala firma w.b.x, spol. s. r. o., Košice,  doterajší správca 
stránky. Išlo by o zmenu vizuálnu – vylepšenie grafického vzhľadu, o zmenu technickú – pri 
editácii webstránky. Doteraz tieto služby vykonával technický prevádzkovateľ stránky.   Po 
„rekonštrukcii“ stránky, by tieto úkony robila pracovníčka obce, pretože by boli podstatne 
jednoduchšie. Celkové náklady na toto vylepšenie stránky by boli do 800,-- €. Cenová ponuka 
– ako materiál bol poslancom  predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
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Obecné zastupiteľstvo sa po diskusii zhodlo na tom, aby sa vylepšenie stránky od pôvodného 
technického prevádzkovateľa zatiaľ neuskutočnilo, je potrebné preveriť výhody, nevýhody, 
chybovosť a celkovú náročnosť na úpravu stránky a zároveň hľadať lacnejšieho dodávateľa za 
uvedené služby.   
 
Návrh na uznesenie č. 30-21/4-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá preveriť výhody, nevýhody, chybovosť a celkovú 
prevádzku  novej web stránky obce Hnilčík u doterajšieho dodávateľa. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne 1.  
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku nasledovné informácie: 
 

1.) upozornenie na umiestnenie značiek Banský skanzen zo strany dopravného 
inšpektorátu Spišská Nová Ves, z dôvodu, že značky nespĺňajú zákon stanovené 
požiadavky – výzva na odstránenie pôvodných značiek 

 
2.) vykonanie komplexnej protipožiarnej kontroly (kontrola dokumentácie PO, evidencia 

hydrantov, kontrola hasiacich prístrojov....) a nutnosť urobiť atest 6 hydrantov 
prostredníctvom firmy LIVONEC  do 30. 6. 2017 
 

Návrh na uznesenie 31-21/4-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

1.) upozornenie na umiestnenie značiek Banský skanzen zo strany dopravného 
inšpektorátu Spišská Nová Ves, z dôvodu, že značky nespĺňajú zákon stanovené 
požiadavky  

2.) vykonanie komplexnej protipožiarnej kontroly (kontrola dokumentácie PO, evidencia 
hydrantov, kontrola hasiacich prístrojov....) a nutnosť urobiť atest 6 hydrantov 
prostredníctvom firmy LIVONEC  do 30. 6. 2017 

 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia zo  IV. 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. 
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Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
 

 
                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

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

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

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 20-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III.  zasadnutia OZ konaného dňa 28. 3. 2017  
 
    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 III.  zasadnutia OZ, konaného 21. 4. 2017 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
 

Uznesenie č. 21-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 

k bodu č. 4. 1. – Správa riaditeľky MŠ  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie: 

• správu p. riaditeľky MŠ Hnilčík a zápise detí do MŠ Hnilčík pre školský rok 
2017/2017- zápis detí  bude od 2. 5. 2017 – 5. 5. 2017, oznámenie o zápise bolo 
zverejnené aj v obci Nálepkovo, predpokladaný počet zapísaných detí 12 

• žiadosť p. Královej o prijatie dcéry Lucie do MŠ  a  
ukladá  

• p. Královej doložiť všetky potrebné vyjadrenia od špeciálnych lekárov s doporučením 
na umiestnenie dieťaťa na MŠ  

• zistiť možnosti prijatia asistenta do MŠ cestou ÚPSVaR alebo získaním finančných 
prostriedkov zo ŠR  

 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 

 
Uznesenie č. 22-21/4-2017 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 4. 2017 

 
k bodu č. 4. 2. – Členstvo v OOCR Spiš                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informácie ohľadom členstva a činnosti 
OOCR Raj – Spiš, ktoré predniesla p. Ing. Zuzana Záborská a po prehodnotení všetkých 
podaných informácii neschvaľuje členstvo v tejto organizácii hlavne z dôvodu vysokého 
ročného členského príspevku 
        
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
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Uznesenie č. 23-21/4-2017 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 4. 2017 

 
k bodu č. 4. 3. – Menovanie zástuipcu starostu obce na základe voľby OZ                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku menuje  Ľubomíra Kačíra za zástupcu starostu obce        
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
 

Uznesenie č. 24-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 

k bodu č. 4. 4. – Drobné akcie: výsadba tují pri čističkách, oprava sociálneho zariadenia 
na Ocú 
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku: 

• berie na vedomie na vedomie výsadbu tují pri čističkách v počte 70 ks  
• ukladá osloviť všetkých možných dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 

týkajúcej sa akcie: Oprava sociálneho zariadenia na Ocú 
        
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
 

Uznesenie č. 25-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 

k bodu č. 4. 5. Banské múzeum – sprievodcovská služba                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá zabezpečiť sprievodcovskú služby v Banskom 
múzeu Hnilčík na základe dohody mimo pracovného pomeru.  
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
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Uznesenie č. 26-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 

k bodu č. 4. 6. – Záverečný účet obce                                                                
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2016. 

 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
 

Uznesenie č. 27-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 

k bodu č. 4. 6. – Záverečný účet obce                                                  
 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje: 
 

3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

16.357,06 € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :      9.325,89 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014     :    16.357,06 € 
c). konečný stav                                                                             :     25.682,95 € 
 

5. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2016 vo výške 14.751,81 € so sledovaním na 
účte 428 Ú 16 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2016 

 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
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Uznesenie č. 28-21/4-2017 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 4. 2017 

 
k bodu č. 4. 7. – Správa nezávislého audítora za rok 2016                                                  

 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2016 a Správu k ďalším 
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
                                                                                       Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 

 
Uznesenie č. 29-21/4-2017 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 4. 2017 

 
k bodu č. 4. 8. – Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov obce za rok 2016 
 
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 
2016. 
 

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, 21. 4. 2017 

 
Uznesenie č. 30-21/4-2017 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 4. 2017 

 
k bodu č. 4. 9. – Vytvorenie novej web stránky - návrh 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá preveriť výhody, nevýhody, chybovosť a celkovú 
prevádzku  novej web stránky obce Hnilčík u doterajšieho dodávateľa. 
 

       Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
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Uznesenie č. 31-21/4-2017 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 4. 2017 
 

k bodu č. 5. - Rôzne  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie: 
 

3.) upozornenie na umiestnenie značiek Banský skanzen zo strany dopravného 
inšpektorátu Spišská Nová Ves, z dôvodu, že značky nespĺňajú zákon stanovené 
požiadavky  

4.) vykonanie komplexnej protipožiarnej kontroly (kontrola dokumentácie PO, evidencia 
hydrantov, kontrola hasiacich prístrojov....) a nutnosť urobiť atest 6 hydrantov 
prostredníctvom firmy LIVONEC  do 30. 6. 2017 

 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 4. 2017 
 

 


