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Zápisnica  
zo IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

25. 5. 2018 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
          Božena Fehérová                                        
          František Fabian 
Neprítomní     : 
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  

1. Predloženie nájomných zmlúv v bytovkách vo vlastníctve obce 
2. Pridelenie voľných nájomných bytov 
3. Komunitný plán obce Hnilčík na roky 2018-2013 - návrh 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Neprítomní 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:  Fabian František, Novotta Vlastimil 

Návrhová komisia        :  Fehérová Božena, Murgáč Branislav 

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

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  
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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,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ konaného dňa 13. 4. 2018 
 
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 13. 4. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 25-25/5-2018 
 
    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 13. 4. 2018 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

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  

1. Predloženie nájomných zmlúv v bytovkách vo vlastníctve obce 
2. Pridelenie voľných nájomných bytov 
3. Komunitný plán obce Hnilčík na roky 2018-2013 - návrh 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
K bodu 4. Program 
 
k bodu č. 4. 1 – Predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách vo vlastníctve obce 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. 
Martina Fabiana a manž. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že rekonštrukcia rodinného 
domu ešte nie je ukončená, preto žiada o predĺženie termínu nájomnej zmluvy o 1 mesiac a to 
do 31. 7. 2018. Keďže ide iba o jeden mesiac predĺženia, vykoná sa to dodatkom k nájomnej 
zmluve. 
 



3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Martina 
Fabiana a manž. Miroslavu, byt č. 7, v bytovke Hnilčík č. d 265 do 31. 7. 2018 formou 
dodatku a zároveň mení uznesenie č. 12-13/4/2018 pre menovaného na termín k 31. 7. 2018 
z dôvodu neukončenia rekonštrukcie rodinného domu. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 1 – Predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách vo vlastníctve obce 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre 
nájomníkov v nájomných bytoch. Každý nájomník predložil na Obecný úrad v Hnilčíku 
v termíne do 30. 4. 2018 žiadosť o predĺženie nájmu, čestné vyhlásenie, že nie je vlastníkom 
nehnuteľnosti v podiele viac ako ½, zoznam spoluposudzovaných osôb a zdokladovaný 
príjem žiadateľa a spoluposudzovaných osôb. Predĺženie nájomnej zmluvy bude vykonané 
novou nájomnou zmluvou maximálne na 3 roky t. j. do roku 2021. 
 
Návrh na uznesenie č. 9-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách 10 b.j. 
(Tokoly, Kondula, Kellner, Dubiňák, Fehér, Novotta, Ondrejčík, Novotta, Paciga, Roth) 8 b.j. 
a (Fabíniová, Leitnerová, Mocková, Tomajko, Schmidt, Klimáš, Macko, Geletková) a 8 b.j. II 
(Vojtko, Dimitrov, Longauer, Jurčák, Fabian, Nagy) pre nájomníkov formou nových 
nájomných zmlúv na obdobie 3 rokov t. j. do roku 2021. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 2 – Pridelenie voľných nájomných bytov 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosti o pridelenie 
nájomných bytov v počte 2 žiadatelia (Krempaský Vladimír, Kleinová Ľuboslava), celkovo je 
žiadateľov 5. Ostatní žiadatelia k určenému termínu nepotvrdili svoj záujem o voľné byty 
(nevrátili návratku so súhlasom alebo neprevzali písomnosť v odbernej lehote).  
 
Návrh na uznesenie č. 28-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje pridelenie voľných nájomných bytov v bytovke 
Hnilčík 265 takto: 
 
1-izbový byt č. 1 na prízemí – Vladimír Krempaský s manželkou Magdalénou od 1. 7. 2018  
 
2-izbový byt č. 7 na II. nadzemnom podlaží -  Ľuboslava Kleinová od 1. 8. 2018  
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 3 – Komunitný plán obce Hnilčík 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s povinnosťou obce mať 
vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2023. Komunitný plán 
sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý analyzuje stav poskytovaných sociálnych 
služieb na území obce, hodnotí potreby a požiadavky jej obyvateľov a navrhuje budúci rozvoj 
v oblasti sociálnych služieb na stanovené obdobie. 
 
Návrh na uznesenie č. 29-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hnilčík 
na roky 2018 – 2023. 

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

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne  – 1. Nájomná zmluva - ihrisko 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Nájomnej zmluvy 
pre Obecný športový klub Hnilčík. Predmetom zmluvy sú pozemky a budova vo vlastníctve 
obce – zastavané plochy a nádvoria a ihrisko. Uvedené pozemky a budovy v športovom 
stredisku budú prenajaté na účely vykonávania športovej, kultúrnej činnosti a obecných akcií 
na dobu určitú do 31. 12. 2020. 
 
Návrh na uznesenie č. 30-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hnilčík 
na roky 2018 – 2023. 

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

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 – Rôzne – 2. Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo Plánovanou výzvou 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 , podopatrenie 7. 2 – „Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 
v obciach do 1.000 obyvateľov“ – 2. kolo. Na podanie žiadosti by sa využili projekty, 
písomnosti a materiály z minulých projektov, ktoré neboli úspešné. Ide o výzvu bez podielu 
obce na aktivite. Oprávnenými aktivitami projektu je aj: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava 
a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 



5 
 

 
Návrh na uznesenie č. 31-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu starostu obce o II. kolo 
plánovanej výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 7. 2. Oprávnené 
aktivity projektu: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, 
parkov a pod. bez spoluúčasti obce a súhlasí so spracovaním žiadosti. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne- 3.  Vyhodnotenie cenových ponúk na dodávku stredného 
multifunkčného vozidla pre potreby obce Hnilčík  
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vykonanom výberovom 
konaní na dodávateľa zákazky s nízkou hodnotou “Dodávka stredného mulôtifunkčného 
vozidla pre potreby obce Hnilčík“. Celý proces posudzovania cenových ponúk bol 
realizovaný dodávateľsky. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná trom firmám, 
rozhodujúcim kritériom pri vyhodnotení cenových ponúk bola cena za dodanie predmetu 
zákazky. Za najúspešnejšiu bola vyhodnotená cenová ponuka firmy ZETES spol. s. r. o, 
Bojkovice, ČR za 43.084,47 eur s DPH. 
 
Návrh na uznesenie č. 32-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie Výsledok vyhodnotenia zákazky 
s nízkou hodnotou na dodávku stredného multifunkčného vozidla pre potreby obce Hnilčík 
Ako najúspešnejšia bola vyhodnotená cenová ponuka firmy ZETES s. r. o., Štefánikova 932, 
Bojkovice, ČR v celkovej výške 43.084,47 eur s DPH. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne- 4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na knihu 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu obce pre žiadateľa Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť – občianske združenie  
v celkovej výške 1.000,-- € ako finančnú spoluúčasť obce na projekte: Vydanie publikácie: 
„Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“. Cieľom akcie je knižné vydanie monografie 
tlačou a ide o náklady na predtlačovú prípravu a samotnú tlač publikácie. Aj napriek 
minuločnému príspevku zo strany obce sa zatiaľ nepodarilo získať dostatok finančných 
prostriedkov na vydanie tejto publikácie. 
 
Návrh na uznesenie č. 33-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť vo výške 1.000,-- € ako 
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finančnú spoluúčasť na vydanie publikácie: „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“ 
v zmysle VZN č. 3/2015. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 5. Podanie informácie ohľadom majetko-právneho vysporiadania 
lesa 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o skutočnosti  že sa objavili 
listiny a staré záznamy , v ktorých sa hovorí o tom, že  Obec Hnilčík dostala v roku 1949 
69,02 ha lesa. Tento majetok nie je a nikdy ani nebol zapísaný na LV obce Hnilčík. Terajším 
vlastníkom sú Lesy SR. Existuje tu možnosť, by boli lesné pozemky prinavrátené obci 
Majetko-právnymi  vysporiadaniami sa zaoberá Advokátska kancelária VICTORIA s. r. o., 
Banská Bystrica . Z uvedeného dôvodu  na obecnom zastupiteľstve boli prítomní aj 
zástupcovia tejto advokátskej kancelárie, aby poslancov oboznámili s navrhovanou zmluvou. 
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany advokátskej kancelárie 
klientovi vo veci majetkovoprávneho usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
v katastrálnom území Závadka a to v rozsahu prídelov a konfiškátov. 
Za poskytnuté právne služby bude účtovaná odmena vo výške 70,-- eur/hod bez DPH (ku dňu 
25. 5. 2018 nie je firma platiteľom DPH) + podielová odmena vo výške 20 % hodnoty 
nehnuteľností, ktoré budú predmetom majetkovoprávneho usporiadania. Poslanci sa dohodli 
so zástupcami kancelárie, že sa stretnú opäť na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
Návrh na uznesenie č. 34-25/5-2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie zástupcov advokátskej kancelárie 
a predloženie návrhu zmlúv  vo veci majetko-právneho vysporiadania vlastníckeho práva lesa 
v k. ú. Závadka a to v rozsahu prídelov a konfiškátov, č. parc. CKN 2014/1 vo výmere 69,02 
ha. 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z  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. 

 

Oficiálne zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16,45 hod.  a pokračovalo slávnostnou časťou na 
udeľovanie ocenení občanom  v Motoreste pod krížom Hnilčík 
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Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

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

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

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 25-25/5-2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25. 5. 2018 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III.  zasadnutia OZ konaného dňa 13. 4. 2018 
 
    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 13. 4. 2018 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 

 
Uznesenie č. 26-25/5-2018 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25. 5. 2018 

 
k bodu č. 4. 1 – Predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách vo vlastníctve obce                                                  
                  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Martina 
Fabiana a manž. Miroslavu, byt č. 7, v bytovke Hnilčík č. d 265 do 31. 7. 2018 formou 
dodatku a zároveň mení uznesenie č. 12-13/4/2018 pre menovaného na termín k 31. 7. 2018 
z dôvodu neukončenia rekonštrukcie rodinného domu. 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 
 

Uznesenie č. 27-25/5-2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25. 5. 2018 
 

k bodu 4. 1 - Predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách vo vlastníctve obce  
 
  Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách 10 
b.j. (p. Tököly, Kondula, Kellner, Dubiňák, Fehér, Novotta, Ondrejčík, Novotta, Paciga, 
Roth) 8 b.j. a (Fabíniová, Leitnerová, Mocková, Tomajko, Schmidt, Klimáš, Macko, 
Geletková) a 8 b.j. II (Vojtko, Dimitrov, Longauer, Jurčák, Fabian, Nagy) pre nájomníkov 
formou nových nájomných zmlúv na obdobie 3 rokov t. j. do roku 2021. 
                                                                                                           Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 
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Uznesenie č. 28-25/5-2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25. 5. 2018 
 
 k bodu č. 4. 2 – Pridelenie voľných nájomných bytov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje pridelenie voľných nájomných bytov v bytovke 
Hnilčík 265 takto: 
 
1-izbový byt č. 1 na prízemí – Vladimír Krempaský s manželkou Magdalénou od 1. 7. 2018  
 
2-izbový byt č. 7 na II. nadzemnom podlaží -  Ľuboslava Kleinová od 1. 8. 2018.  
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 
 

Uznesenie č. 29-25/5-2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25. 5. 2018 
 
 k bodu č. 4. 3 – Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hnilčík 
na roky 2018 – 2023. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 

 
Uznesenie č. 30-25/5-2018 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25. 5. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne -  1. Nájomná zmluva – ihrisko 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  Nájomnú zmluvu pre Obecný športový klub 
Hnilčík. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

Uznesenie č. 31-25/5-2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25. 5. 2018 
 
 k bodu č. 5 Rôzne  – 2. Program rozvoja vidieka SR 2014-2020  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu starostu obce o II. kolo 
plánovanej výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 7. 2. Oprávnené 
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aktivity projektu: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí 
, parkov a pod. bez spoluúčasti obce a súhlasí so spracovaním a podaním žiadosti 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 
 

Uznesenie č. 32-25/5-2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25. 5. 2018 
 
 k bodu č. 5 – Rôzne- 3.  Vyhodnotenie cenových ponúk na dodávku stredného 
multifunkčného vozidla pre potreby obce Hnilčík  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie Výsledok vyhodnotenia zákazky 
s nízkou hodnotou na dodávku stredného multifunkčného vozidla pre potreby obce Hnilčík 
Ako najúspešnejšia bola vyhodnotená cenová ponuka firmy ZETES s. r. o., Štefánikova 932, 
Bojkovice, ČR v celkovej výške 43.084,47 eur s DPH. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 

 
Uznesenie č. 33-25/5-2018 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25. 5. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 4. Žiadosť o dotáciu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť vo výške 1.000,-- € ako 
finančnú spoluúčasť na vydanie publikácie: „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“ 
v zmysle VZN č. 3/2015. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 

 
Uznesenie č. 34-25/5-2018 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25. 5. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 5. Podanie informácie ohľadom majetkoprávneho vysporiadania 
lesa 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie zástupcov advokátskej kancelárie 
a predloženie návrhu zmlúv  vo veci majetko-právneho vysporiadania vlastníckeho práva lesa 
v k. ú. Závadka a to v rozsahu prídelov a konfiškátov, č. parc. CKN 2014/1 vo výmere 69,02 
ha. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 25. 5. 2018 

 


