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Zápisnica  
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

28. 3. 2017 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
                                            František Fabian 
                                            Božena Fehérová  
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. Pridelenie bytov 
4.2. Členstvo v OOCR Raj - Spiš 
4.3. Odkúpenie pozemkov (cesta Roztoky) 
4.4. Stanovenie výšky poplatkov za vodu 2017 

     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:  Božena Fehérová,  Ľubomír Kačír 

Návrhová komisia        :  Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

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 
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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.  Pridelenie bytov 
4.2. Členstvo v OOCR Raj - Spiš 
4.3. Odkúpenie pozemkov (cesta Roztoky) 
4.4. Stanovenie výšky poplatkov za vodu 2017 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 27. 1. 2017 
a II. zasadnutia OZ konaného dňa 9. 2. 2017 
Všetky úlohy boli splnené . 
 
Návrh na uznesenie č. 12-28/3-2017 
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 I.  zasadnutia OZ, konaného 27. 1. 2017 a z II. zasadnutia OZ 
konaného dňa 9. 2. 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 – Pridelenie bytov 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu 
o podanej žiadosti zo strany p. Jaroslava Klimáša byt 244/4 - jednoizbový o vzájomnú 
výmenu bytov s p. Jánom Tomajkom byt 244/6 – dvojizbový. Výmena bytov by mala 
prebehnúť po odstránení závad  v byte p. Jána Tomajka vrátane hygienických náterov. 
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Návrh na uznesenie č. 13-28/3-2017  
   
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje vzájomnú výmenu bytov a to: p. Klimáš 
Jaroslav z 244/4 z jednoizbového do bytu p. Jána Tomajka 244/6 do dvojizbového. 
 
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. 1 – Pridelenie bytov 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu 
o podaných žiadostiach na voľný jednoizbový byt 265/2 v bytovke Nájomné byty 8 b.j. II. 
Informoval, že v dostatočnom časovom predstihu boli o voľnom byte informovaní všetci 
žiadatelia o pridelenie nájomného bytu. Návratku o prerokovaní žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu na obecnom zastupiteľstve vrátil iba žiadateľ Geord Dimitrov. Žiadateľ má 
vážne zdravotné problémy a zároveň spĺňa všetky kritéria na pridelenie nájomného bytu.  
 
Návrh na uznesenie č. 14-28/3-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt 265/2 – 
Nájomné byty 8 b.j. II. pre:  Georga Dimitrova, bytom Hnilčík – Bindt č. 32 od 1. 4. 2017 – 
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 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.1 – Pridelenie bytov 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o došlej žiadosti o ukončenie 
nájomnej zmluvy zo strany nájomníkov: Tobiaš René a manž. Silvia, 244/2 Nájomné byty 8 
b.j. od 1. 4. 2017. 
 
Návrh na uznesenie č. 15-28/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy p. Reného 
Tobiáša z manželkou, 244/2 nájomné byty 8 b.j. od 1. 4. 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  
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k bodu č. 4.2 – Členstvo v OOCR Raj - Spiš 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o vystúpenie z OOCR Raj – Spiš 
z odôvodnením, že: 

-  podnikateľské subjekty nemajú záujem o členstvo (vysoké členské – 200,-- 
€/rok/podnikateľ) 

- obci bol vyrúbený vysoký poplatok za členstvo na rok 2017 (400,-- €) 
- postupné odsúvanie obce do polohy nezáujmu o rozvoj (SKI BUS vynechal obec 

Hnilčík) 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu rozpočet združenia na rok 2017, ktorý závisí 
od výšky členského, informoval o nákladoch. Na prevádzku združenia je potrebných min. 
45.000,-- €. Financovanie prevádzky združenia je možné iba z členských príspevkov!  
Poslanci po diskusii ohľadom vystúpenia z OOCR sa zhodli na tom, že na najbližšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva bude pozvaná ing. Zuzana Záborská, riaditeľka združenia, 
a podnikatelia z obce, aby podala obecnému zastupiteľstvu informácie o zámere a cieľoch 
OOCR Raj - Spiš. 
 
Návrh na uznesenie č. 16-28/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie situáciu ohľadom členstva v OOCR Raj - 
Spiš a ukladá pozvať na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva p. Ing. Zuzanu 
Záborskú a podnikateľov z obce, aby podala obecnému zastupiteľstvu informácie o zámere 
a cieľoch OOCR Raj - Spiš. 
        
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. 4.3. – Odkúpenie pozemkov (cesta Roztoky) 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo nutnosti vysporiadania vlastníckych vzťahov 
na ceste na Roztoky. Navrhol odkúpenie pozemkových nehnuteľností parc. č. C KN 108/2 
ako trvalý trávnatý porast v podiele 1/7 t.j. 45,86 m2 a parc. č. C KN 344/2 ako zastavané 
plochy a nádvoria v podiele 1/7 t.j. 35,71 m2 (cesta Roztoky) 4,-- € za m2 od p. Štefana 
Kačíra, bytom Prakovce v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov 
 
Návrh na uznesenie č. 17-28/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje odkúpenie pozemkových nehnuteľností parc. č. 
C KN 108/2 ako trvalý trávnatý porast v podiele 1/7 t.j. 45,86 m2 a parc. č. C KN 344/2 ako 
zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/7 t.j. 35,71 m2 (cesta Roztoky) za 4,-- €/m2 od p. 
Štefana Kačíra, bytom Prakovce v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov  
 
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  
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k bodu č. 4. 4. – Stanovenie výšky poplatkov za vodu 2017 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia č. 49-9/12-2016 
v plnom znení o stanovení výšky poplatkov za vodu pre rok 2017.  
Obec Hnilčík v súlade so zákonom č. 442/2002, Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmien a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov ako vlastní verejných vodovodov v obci Hnilčík, 
požiadal prostredníctvom prevádzkovateľa firmu  AQUASPIŠ Rudňany, Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví o schválenie ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom. 
V decembri 2016 došlo rozhodnutie, podľa ktorého bola určená sadzba poplatku za vodu. 
V mesiaci február 2017 došlo nové rozhodnutie č. 1246-2017-BA zo dňa 21. 2. 2017 kde je 
určená maximálna cena vody od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 vo výške 0,5524 €/m3. Novým 
rozhodnutím bola zrušená fixná zložka faktúry – t.j. poplatok za vodovodné prípojky.  
Z uvedeného dôvodu je potrebné stanoviť nové ceny vody. 
 
Návrh na uznesenie č. 18-28/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

ruší  
uznesenie č. 49-9/12-2017 v tomto znení 

 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 fixná zložka 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 
 
z dôvodu vydania nového potvrdenia o cene vody č. 0557/2017/V-PC zo strany Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví s platnosťou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
 
Nové uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

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 0,295/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,5524 €/m3 
 
a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  
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k bodu č. 5 Rôzne 1.  
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku nasledovné informácie: 
 

1.) podanie žiadosti o dotáciu na opravu hasičských zbrojníc vo výške 30.000,-- € s 5% 
spoluúčasťou obce. Žiadosť bola podaná doporučenou poštou na:  

- Sekretariát DPO SR, Bratislava 
- Prezídium HaZZ, Bratislava 
2.) zvýšenie dotácie zo zákona pre DHZ obce Hnilčík – kategória „C“ na výšku 1.400,-- €  
3.) podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR, Bratislava vo výške 11.700,-- € s 1.300,-

- € spoluúčasťou obce, celková náklady vo výške 13.000,-- na Opravu a modernizáciu 
sociálnych zariadení v budove obecného úradu a kultúrneho domu 

4.) možnosť podania žiadosti na kamerový systém, projekt je spracovaný, stačí počkať na 
výzvu a podať  

Návrh na uznesenie č. 19-28/3-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie: 
 

1.) podanie žiadosti o dotáciu na opravu hasičských zbrojníc vo výške 30.000,-- € s 5% 
spoluúčasťou obce 

2.) zvýšenie dotácie zo zákona pre DHZ obce Hnilčík – kategória „C“ na výšku 1.400,-- €  
3.) podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR, Bratislava vo výške 11.700,-- € s 1.300,-

- € spoluúčasťou obce  
4.) možnosť podania žiadosti na kamerový systém  

 
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 z  III. 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 19.45  hod. 

 

Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

Overovatelia:  
Božena Fehérová                                                                  ........................................ 

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

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 12-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3 .2017 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I.  zasadnutia OZ konaného dňa 27. 1. 2017 
a II. zasadnutia OZ konaného dňa 9. 2. 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 I.  zasadnutia OZ, konaného 27. 1. 2017 a z II. zasadnutia OZ 
konaného dňa 9. 2. 2017 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 
 

Uznesenie č. 13-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3. 2017 
 

k bodu č. 4. 1. – Pridelenie bytov 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje vzájomnú výmenu bytov a to: p. Klimáš 
Jaroslav z 244/4 z jednoizbového do bytu p. Jána Tomajka 244/6 do dvojizbového 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 

 
Uznesenie č. 14-28/3-2017 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 28. 3. 2017 

 
k bodu č. 4. 1. – Pridelenie bytov                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt 265/2 – 
Nájomné byty 8 b.j. II. pre:  Georga Dimitrova, bytom Hnilčík – Bindt č. 32 od 1. 4. 2017 – 
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, 28. 3. 2017 
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Uznesenie č. 15-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3. 2017 
 

k bodu č. 4. 1. – Pridelenie bytov                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy p. Reného 
Tobiáša z manželkou, 244/2 nájomné byty 8 b.j. od 1. 4. 2017.  
        
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 
 

Uznesenie č. 16-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3. 2017 
 

k bodu č. 4. 2. – Členstvo v OOCR RAJ - SPIŠ                                                 
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie situáciu ohľadom členstva v OOCR Raj 
- Spiš a ukladá pozvať na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva p. Ing. Zuzanu 
Záborskú a podnikateľov z obce, aby podala obecnému zastupiteľstvu informácie o zámere 
a cieľoch OOCR Raj - Spiš. 
        
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 
 

Uznesenie č. 17-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3. 2017 
 

k bodu č. 4. 3. – Odkúpenie pozemkov (cesta Roztoky)                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje odkúpenie pozemkových nehnuteľností parc. č. 
C KN 108/2 ako trvalý trávnatý porast v podiele 1/7 t.j. 45,86 m2 a parc. č. C KN 344/2 ako 
zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/7 t.j. 35,71 m2 (cesta Roztoky) za 4,,-- €/m2 od p. 
Štefana Kačíra, bytom Prakovce v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov  
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 
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Uznesenie č. 18-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3. 2017 
 

k bodu č. 4. 4. – Stanovenie výšky poplatkov za vodu 2017                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

ruší  
uznesenie č. 49-9/12-2017 v tomto znení 

 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 fixná zložka 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 
 
z dôvodu vydania nového potvrdenia o cene vody č. 0557/2017/V-PC zo strany Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví s platnosťou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
 
Nové uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

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 0,295/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,5524 €/m3 
 
a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 
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Uznesenie č. 19-28/3-2017 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 28. 3. 2017 
 

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

1.) podanie žiadosti o dotáciu na opravu hasičských zbrojníc vo výške 30.000,-- € s 5% 
spoluúčasťou obce 

2.) zvýšenie dotácie zo zákona pre DHZ obce Hnilčík – kategória „C“ na výšku 1.400,-- €  
3.) podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR, Bratislava vo výške 11.700,-- € s 1.300,-

- € spoluúčasťou obce  
4.) možnosť podania žiadosti na kamerový systém  

 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 28. 3. 2017 
 

 


