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Zápisnica  
z V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

16. 6. 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. Program 

3.1. materská škola 
      4.  Rôzne 
      5.  Uznesenia 
      6.  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:  Murgáč Branislav, Fehérová Božena 

Návrhová komisia        :  Fabian František, Novotta Vlastimil 

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
    
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   
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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  

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Program 

3.1. materská škola 
      4.  Rôzne 
      5.  Uznesenia 
      6.  Záver 
 
K bodu 3. Program 
 
k bodu 3.1 – Materská škola 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu materiál ohľadom situácie 
okolo výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ Hnilčík, v ktorom zdôraznil, že ak sa 
poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú, aby bolo vyhlásené výberové konanie, budeme 
musieť ukončiť s jednou z doterajších dvoch učiteliek pracovný pomer z dôvodu 
nadbytočnosti, samozrejme v 3 mesačnej výpovednej lehote s patričným odstupným 
a ostatnými náležitosťami (cca 10.000,-- €  z obecného rozpočtu).  
Podrobnej materiál tvorí prílohu tejto zápisnice a poslancom bol predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 32-16/6-2017 
   
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje vyhlásenie výberového konania na obsadenie 
funkcie: riaditeľ (ka) MŠ Hnilčík s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2017 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František Fabian,  
 proti 1 Kačír Ľubomír 
 zdržal sa 1 Fehérová Božena 
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 3. 1 – Materská škola – asistent učiteľa 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil poslancov OZ o situácii miesta asistenta učiteľa 
MŠ z dôvodu prijatia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením od 1. 9. 2017 do MŠ. Predmetné 
pracovné miesto nie je možné realizovať cez Ministerstvo školstva alebo Ministerstvo vnútra 
SR, pretože vytvorenie uvedenej pracovnej pozície sa nevzťahuje na materské školy. Je to 
možné realizovať cez úrad práce od 1. 9. 2017 na 9 mesiacov s tým, že spoluúčasť obce bude 
5%. Obec žiadosť už podala, je potrebné ju schváliť zo strany Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Zároveň je potrebné doriešiť ešte 10 mesiac v školskom roku, je možnosť 
financovať tento jeden mesiac zo strany obce 
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Návrh na uznesenie č. 33-16/6-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie žiadosti na miesto asistenta 
učiteľa v Materskej škole Hnilčík z dôvodu prijatia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves podľa §54 zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na 
obdobie 9 mesiacov pri 5% spoluúčasti obce a schvaľuje dofinancovanie jedného mesiaca 
v školskom roku 2017/2018 z rozpočtu obce. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 Vlastimil Novotta, Božena Fehérová, Branislav Murgáč, Ľubomír 

Kačír, František Fabian 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. Rôzne – 1. Odredaj pozemku 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podanej žiadosti 
o odpredaj nehnuteľnosti v bezprostrednej blízkosti rodinného domu p. Jozefa Korbu, Spišská 
Nová Ves vo výmere 23 m2, č. E KN 96263 ako zastavané plochy a nádvoria 
 
Návrh na uznesenie č. 34-16/6-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. c zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 podľa čl. II §5 ods. d a čl. IV §8 ods. 1 
schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemkovej nehnuteľnosti a to E KN č. 96263 ako 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu 
cenu 92,-- € (slovom deväťdesiatdvaeur) pre Jozefa Gerdu, bytom 052 01 Spišská Nová Ves, 
J. Wolkera 2198/14, SR 
 
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 – Uznesenia 
Uznesenia zo  V. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sú spracované v samostatnej 
prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 
K bodu  č. 6 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.00  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  


