
                                                          Zápisnica 
z  V.  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  Obce  Hnilčík  konaného  dňa 

                                                            29. 6. 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 
                   4.1   Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Hnilčík 
                   4.2   Návrh na počet poslancov v Obci Hnilčík 
                   4.3   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Hnilčík 
                   4.4   VZN č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
                            Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Obci Hnilčík 
                    4.5   Dousporiadanie pozemkov 
                    4.6   Stanoviská k výstavbe rekreačných chát 
        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  :  Kačír Ľubomír,  Fehérová Božena 
Návrhová komisia         :  Novotta Vlastimil,  Fabian František 
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  

 
 
 



Návrhy na 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 zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa 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 zo IV. zasadnutia   OZ,  
konaného 25. 5. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 35-29/6-2018 
 
   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 zo IV. zasadnutia OZ, 
konaného 25. 5. 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 

4.1 Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Hnilčík 
4.2 Návrh na počet poslancov v Obci Hnilčík 
4.3 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Hnilčík 
4.4 VZN č. 41/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

 Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík 
4.5   Dousporiadanie pozemkov 
4.6   Stanoviská k výstavbe rekreačných chát 

       5.  Rôzne 
       6.  Uznesenia  
       7.  Záver 
 
k bodu 4.  Program 
k bodu č. 4.1  - Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Hnilčík 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o povinnosti určenia volebných  
obvodov v Obci Hnilčík pre Komunálne voľby 2018. 



   V zmysle § 166  zákona č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov : 

• Volebné obvody § 166 z. 180/2014  odst. 1 
Pre voľby poslancov OZ sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody,  v ktorých 
sa volia poslanci OZ pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného 
zastupiteľstva  v  jednom volebnom obvode ,    mestách,  ktoré  sa  členia  na  mestské  časti, 
možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody,  ak  na  počet obyvateľov  mestskej časti 
pripadá iba jeden poslanec obecného zastupiteľstva. 

• Volebné obvody ods. 2 
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže 
utvoriť jeden volebný obvod 

• Volebné obvody ods. 3 
Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné 
zastupiteľstvo  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

• Volebné obvody ods.  4 
Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 
 
Návrh na určenie volebných obvodov: 
1 obvod  ....... 
2. obvod ....... 
atď. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 36-29/6-2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje 
volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 
2018 – 2022,  a to: 

1 volebný obvod 
                                                                                          
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 – Návrh na počet poslancov v Obci Hnilčík 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu povinnosť určenia počtu poslancov Obce 
Hnilčík na nové volebné obdobie  r. 2018 – 2022. 
     V zmysle  §   11 ods. 3  zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnému  zriadeniu v znení zmien 
a doplnkov,  obecnému  zastupiteľstvu  je  vyhradené  určiť  pred  voľbami  podľa  počet  
poslancov  na  celé  obdobie  r. 2018 – 2022.  Počet  poslancov  sa  určuje v závislosti od 
počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení takto : 

c) od 501 do 1000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
 
 



Návrh na uznesenie č. 37-29/6-2018 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  určuje   počet poslancov   Obce  Hnilčík  v  novom volebnom  období  
r. 2018 – 2022 :                                          

5 poslancov 
 
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 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Hnilčík 
 
Vladimír Fabian, starosta obce  predložil obecnému zastupiteľstvu povinnosť určenia rozsahu 
funkcie výkonu starostu obce Hnilčík na nové volebné obdobie. 
     V zmysle  §  11  ods. 4 písm. i)   zákona    č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení v znení 
zmien  a doplnkov,  je  obecnému  zastupiteľstvu  vyhradené  určiť  najneskôr  90  dní  pred 
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 
Napr.. : v rozsahu 1, alebo v rozsahu 0,8 , minimálne v rozsahu 0,3. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 38-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  určuje výkon funkcie  starostu Obce HNILČÍK v novom volebnom období  r. 
2018 – 2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 
 
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. 4.4 – VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík 
Vladimír Fabian, starosta obce  oboznámil obecné zastupiteľstvo, že účelom tohto všeobecne 
záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej 
školy a záujmovej činnosti detí, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy a 
športu SR  (ďalej MŠVVaŠ SR)  zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky. 
V súlade  s § 6 ods. 12 písmeno c)  zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, obec je povinná v rámci svojich kompetencií určiť vo VZN : 

1. podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení pre záujmovú činnosť 
pre deti s trvalým pobytom v obci Hnilčík 

2. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy na dieťa materskej školy alebo 
školského  zariadenia  pre  záujmovú  činnosť pre  deti  s   pobytom v obci. 

Obec  ako  zriaďovateľ  upravuje  výšku  dotácie  na  prevádzku  a  mzdy  na  dieťa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu 
dane  z príjmov územnej samospráve. Podľa tohto výnosu je každoročne stanovený 
jednotkový koeficient na financovanie originálnych kompetencií. Pre rok 2018 bol stanovený 



jednotkový koeficient vo výške 84,17 € na dieťa/žiaka. Zároveň je nevyhnutné zrušiť prijaté 
uznesenie č.2-26/1-2018 zo dňa 26. 01. 2018 o určení výšky príspevku pre CVČ. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 39-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku sa uznieslo na VZN č. 1/2018 o určení dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým 
pobytom v obci Hnilčík, ukladá zabezpečiť vyhlásenie VZN jeho vyvesením na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní a ruší uznesenie č. 2-26/1-2018 zo dňa 26. 1. 2018 o určení výšky 
príspevku pre CVČ. 
 
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. 4,5 – Dousporiadanie pozemkov 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Martina Fabiana  
a manž. Miroslavi, obidvaja  bytom Hnilčík č. 265 o dousporiadanie pozemkov z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktorými sú, že pozemok je priľahlou plochou okolo stavby, 
v ktorej rodinný dom je v jeho podielovom spoluvlastníctve. Ide o parc. č. E KN 96406/1 vo 
výmere 312 m2, ako zastavaná plocha, zapísanú na LV v k.ú. Hnilčík. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 40-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 čl. II, §5 ods. j a čl. IV §8 ods. 1 

s c h v a ľ u j e 
 spôsob prevodu a prevod pozemku E KN 96406/1 ako zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 312 m2, zapísaného na LV 1055 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu cenu 
624,-- €(slovom šesťstodvadsaťštyrieur) pre Martina Fabiana a manželku Miroslavu 
Fabianovú, rodenú Dubiňákovú, obidvaja bytom 053 32 Hnilčík č. d. 265, SR z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa ktorým je, že pozemok je priľahlou plochou, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č. 130 
s priľahlým pozemkom C KN č. 1779/1, C KN č. 1779/3 a C KN č. 1779/4, v ktorých je 
Martin Fabián spoluvlastníkom v podiele ½ zapísaného na LV č. 624. 
 
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. 4.6 – Stanoviská k výstavbe rekreačných chát 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou  p. Márie 
Zavackej,  Hnilčík – Bindt  a  p.  Milana Zavackého,  bytom  Tatranská  Štrba  o  vydanie 
Záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na parcele č. C KN 2225/2 
a parcele č. C KN 2223 v k.ú. Hnilčík v miestnej časti Bindt. 



Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 41-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k plánovanej 
výstavbe rekreačných na parc. C KN č. 2225/2 a parc. C KN 2233 b k. ú. Hnilčík – oblasť 
Bindt pre žiadateľov Mária Zavacká, Hnilčík – Bindt č. 1 a Milan Zavacký, Tatranská Štrba. 
 
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. 4,6 – Stanoviská k výstavbe rekreačných chát 
Vladimír Fabian, starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo žiadosti o vyjadrenie 
k investičnému zámeru na parcelách C KN 1492,C KN 1493 a C KN 1494 v k.ú. Hnilčík 
(okolie Chmúrovej). Zámer podľa predloženej žiadosti počíta s opravou mosta cez Železný 
potok,  úpravou terénu,  vybudovaním  prístupovej  cesty  pozdĺž  potoka,  vybudovaním  
inžinierskych sietí ako vodovod a elektrická energia k novovzniknutým parcelám. V prvej 
fáze je v pláne vybudovať 6 až 8 rekreačných domčekov o výmere  500 m2  na  každý. V 
druhej fáze je plánovaná výstavba rodinných domov resp. dreveníc na celoročnú rekreáciu. 
Každá parcela by mala mať vlastnú čističku ČOV. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní predmetnej žiadosti rozhodlo, že je nutné osloviť 
všetkých vlastníkov susedných parciel a vyžiadať si ich stanovisko na samostatnej priloženej 
návratke. Následne bude žiadateľovi zaslaná odpoveď. 
 
Návrh na uznesenie č. 42-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá osloviť vlastníkov susedných nehnuteľností formou 
návratky a požiadať ich o vyjadrenie k zámeru výstavby rekreačných chát 
 
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. Žiadosť o vydanie súhlasu na uskutočnenie akcie a poskytnutie  
dotácie z rozpočtu obce 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o povolenie na 
usporiadanie spoločenskej akcie a žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre žiadateľa Obecný 
športový klub v celkovej výške 300,– € ako finančnú spoluúčasť obce na akcii: „Turnaj 
o pohár starostu obce“.  Podľa predloženej žiadosti, cieľom akcie je rozvoj športu v obci 
a reprezentácia dobrého mena pred ostatnými zúčastnenými dedinami.  V  rámci rozvoja 
dobrých vzťahov boli pozvaní :  Nálepkovo, Odorín  a obec  Kuková.  Dotácia  by  bola 
poskytnutá v zmysle VZN č. 3/2015. 
 
 
 



Návrh na uznesenie č. 43-29/6-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

schvaľuje 
1. usporiadanie spoločenskej akcie: Turnaj o pohár starostu obce“ dňa 7. 7. 2018 na 

futbalovom ihrisku v Hnilčíku a zároveň 
 
2.  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  vo výške 300,-- € na akciu: „ Turnaj o pohár 

starostu obce“ pre žiadateľa Obecný športový klub v zmysle platného 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 – 3.  Poskytnutie sociálnej služby 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zabezpečení poskytovania 
sociálnej služby v domove sociálnych služieb pobytovou ročnou formou pre p. Milana Kačíra. 
Menovaný občan našej obce bol umiestnený v zariadení HARMONIA – DSS, ZPB a ZpS  v  
Strážskom,  následne  bude uzatvorená  zmluva o platení úhrady  za  sociálnu  službu, o výške 
platenej úhrady bude OZ informované na najbližšom zasadnutí  OZ  po  podpísaní  
zmluvy. 
 
Návrh na uznesenie č. 44-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby v domove sociálnych služieb pobytovou ročnou formou pre p. Milana Kačíra 
v zariadení HARMONIA – DSS. ZPB a ZpS Strážske na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnych služieb. 
 
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.  Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie) 
Vladimír  Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o začatí prác na oprave  
obecnej budovy (múzejné zariadenie)  Hnilčík na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
Návrh na uznesenie č. 45-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie začatie stavebných prác – Oprava 
obecnej budovy (múzejné zariadenie) Hnilčík 
 
 
 
 
 
 



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.  Vykonané drobné opravy 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vykonaní drobných opráv 
Na vodojeme Tokárne, záchyte prameňa Zimná dolina a oprava ČOV pri MŠ Hnilčík. 
 
Návrh na uznesenie č. 46-29/6-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zrealizovanie drobných akcií:  oprava 
vodojemu Tokárne, oprava záchytu prameňa Zimná dolina a oprava ČOV pri MŠ Hnilčík. 
 
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   V.  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 19,15 hod. 
 
Zapísal(a) : Katarína Novottová 
                                                                                             Vladimír Fabian  
                                                                                                starosta obce 
 
Overovatelia:  
Kačír Ľubomír 
Fehérová Božena 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:   

- Prezenčná listina 
- Návrh programu zasadnutia 
- Uznesenia 

 
 



Uznesenie č. 35-29/6-2018 
Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29. 6. 2018 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z IV.  zasadnutia OZ konaného dňa 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 zo IV.  zasadnutia OZ, konaného 25. 5. 2018 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
Uznesenie č. 36-29/6-2018 

Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 29. 6. 2018 

 
k bodu č. 4. 1 – Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Hnilčík                                                   
                  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje 
volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 
2018 – 2022,  a to: 

1 volebný obvod 
                                                                                                    Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 
 

Uznesenie č. 37-29/6-2018 
Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29. 6. 2018 
 

k bodu 4. 2 – Návrh na počet poslancov v Obci Hnilčík  
 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. 

určuje 
počet poslancov Obce Hnilčík v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

5 poslancov 
Vladimír Fabian 

                                  starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
 
 

  
 



Uznesenie č. 38-29/6-2018 
Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29. 6. 2018 
 
 k bodu č. 4. 3 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.   

u r č u j e 
výkon funkcie  starostu Obce HNILČÍK v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 
 

Uznesenie č. 39-29/6-2018 
Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29. 6. 2018 
 
 k bodu č. 4. 4 – VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku sa uznieslo na VZN č. 1/2018 o určení dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým 
pobytom v obci Hnilčík, ukladá zabezpečiť vyhlásenie VZN jeho vyvesením na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní a ruší uznesenie č. 2-26/1-2018 zo dňa 26. 1. 2018 o určení výšky 
príspevku pre CVČ. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
Uznesenie č. 40-29/6-2018 

Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 29. 6. 2018 

 
 k bodu č. 4. 5 – Dousporiadanie pozemkov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 čl. II, §5 ods. j a čl. IV §8 ods. 1 

s c h v a ľ u j e    
 spôsob prevodu a prevod pozemku E KN 96406/1 ako zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 312 m2, zapísaného na LV 1055 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu cenu 
624,-- €(slovom šesťstodvadsaťštyrieur) pre Martina Fabiana a manželku Miroslavu 
Fabianovú, rodenú Dubiňákovú, obidvaja bytom 053 32 Hnilčík č. d. 265, SR z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa ktorým je, že pozemok je priľahlou plochou, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č. 130 
s priľahlým pozemkom C KN č. 1779/1, C KN č. 1779/3 a C KN č. 1779/4, v ktorých je 
Martin Fabián spoluvlastníkom v podiele ½ zapísaného na LV č. 624. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  



Hnilčík, 29. 6. 2018 

Uznesenie č. 41-29/6-2018 
Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29. 6. 2018 
 
 k bodu č. 4. 5 – Stanoviská k výstavbe rekreačných chát 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k plánovanej 
výstavbe rekreačných na parc. C KN č. 2225/2 a parc. C KN 2233 b k. ú. Hnilčík – oblasť 
Bindt pre žiadateľov Mária Zavacká, Hnilčík – Bindt č. 1 a Milan Zavacký, Tatranská Štrba. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
Uznesenie č. 42-29/6-2018 

Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 29. 6. 2018 

 
 k bodu č. 4. 6 – Stanoviská k výstavbe rekreačných chát 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá osloviť vlastníkov susedných nehnuteľností formou 
návratky a požiadať ich o vyjadrenie k zámeru výstavby rekreačných chát 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 
 

Uznesenie č. 43-29/6-2018 
Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 29. 6. 2018 
 
 k bodu č. 5 – 1. Rôzne – Žiadosť o vydanie súhlasu na uskutočnenie akcie  a 
 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

schvaľuje 
1. usporiadanie spoločenskej akcie: Turnaj o pohár starostu obce“ dňa 7. 7. 2018 na 

futbalovom ihrisku v Hnilčíku a zároveň 
 
2.   poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  vo výške 300,-- € na akciu: „ Turnaj o pohár 

starostu obce“ pre žiadateľa Obecný športový klub v zmysle platného VZN č. 3/2015. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
 



 
 

 
 

 
Uznesenie č. 44-29/6-2018 

Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 29. 6. 2018 

 
 k bodu č. 5 – 3. Poskytovanie sociálnej služby 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby v domove sociálnych služieb pobytovou ročnou formou pre p. Milana Kačíra 
v zariadení HARMONIA – DSS. ZPB a ZpS Strážske na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnych služieb. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
Uznesenie č. 45-29/6-2018 

Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 29. 6. 2018 

 
 k bodu č. 5 – 4. Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie začatie stavebných prác – Oprava 
obecnej budovy (múzejné zariadenie) Hnilčík 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
Uznesenie č. 46-29/6-2018 

Zo 5. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 29. 6. 2018 

 
 k bodu č. 5 – 5. Vykonané drobné opravy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zrealizovanie drobných akcií:  oprava 
vodojemu Tokárne, oprava záchytu prameňa Zimná dolina a oprava ČOV pri MŠ Hnilčík. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 29. 6. 2018 

 
 
 
 
 
 


