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Zápisnica  
zo VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

21. 9. 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. Určenie termínu ustanovujúceho zasadnutia nového Obecného zastupiteľstva   
       v Hnilčíku (7. 12. 2018) v budove Požiarnej zbrojnice 
4. 2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce a poskytnutie zálohy  
        z dôvodu skončenia volebného obdobia 
4.3.  Záloha na odstupné starostovi obce  z dôvodu skončenia volebného obdobia a  
        nekandidovania 
4. 4. Stanovisko obce k investičnému zámeru pri Chmúrovej č. d. 173 na základe  
        vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností 
4.5.  Stanovisko obce k realizácii autobusovej zastávky, chodníka a priechodu pre  
        chodcov (Kira) 

      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:  Novotta Vlastimil, Murgáč Branislav 

Návrhová komisia        :  Kačír Ľubomír, 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  
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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 V. zasadnutia OZ konaného dňa 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 z V.  zasadnutia OZ, 
konaného 29. 6. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 47-21/9-2018 
 
    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 V.  zasadnutia OZ, 
konaného 29. 6. 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: 
 
1. Otvorenie 

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

4.1. Určenie termínu ustanovujúceho zasadnutia nového Obecného zastupiteľstva   
       v Hnilčíku (7. 12. 2018) v budove Požiarnej zbrojnice 
4. 2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce a poskytnutie zálohy  
        z dôvodu skončenia volebného obdobia 
4.3.  Záloha na odstupné starostovi obce  z dôvodu skončenia volebného obdobia a  
        nekandidovania 
4. 4. Stanovisko obce k investičnému zámeru pri Chmúrovej č. d. 173 na základe  
        vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností 
4.5.  Stanovisko obce k realizácii autobusovej zastávky, chodníka a priechodu pre  
        chodcov (Kira) 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
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K bodu 4. Program 
 
k bodu č. 4. 1 – Určenie termínu ustanovujúceho zasadnutia nového Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku (7. 12. 2018) v budove Požiarnej zbrojnice 
 
Návrh na určenie volebných obvodov v obci Hnilčík 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o povinnosti určenia termínu 
ustanovujúceho zasadnutia nového Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku – podľa §12 ods. 1 a 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p. ustanovujúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v prechádzajúcom volebnom období tak, aby sa 
uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb t. t. do 10. 12. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 48-29/6-2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík  určuje  termín ustanovujúceho zasadnutia nového 
Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na deň 7. 12. 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  

 
 
k bodu č. 4. 2 – Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce a poskytnutie 
zálohy z dôvodu skončenia volebného obdobia. 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku za kalendárny rok 2018 z dôvodu ukončenia volebného obdobia a z dôvodu, že 
dovolenku za kalendárny rok 2018 nemôže vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho 
roka z dôvodu nekandidovania a zároveň požiadal o vyplatenie zálohy za nevyčerpanú 
dovolenku v počte 25 dní podľa ust. §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 49-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s §2  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  s c h v a ľ u j e   poskytnutie náhrady platu 
starostovi obce Vladimírovi Fabianovi za nevyčerpanú dovolenku: 
za rok 2018 v rozsahu 25 dní a zálohové vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. 
 
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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k bodu č. 4. 3 – Záloha na odstupné starostovi obce z dôvodu skončenia volebného 
obdobia a nekandidovania 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o vyplatenie zálohy 
na odstupné. Odstupné starostu je upravené v ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, ktoré znie: „Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí 
starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak 
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.  

 
Návrh na uznesenie č. 50-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík   s c h v a ľ u j e   zálohové vyplatenie odstupného z dôvodu 
nekandidovania . 
 
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 – Stanovisko obce k investičnému zámeru pri Chmúrovej č. d. 173 na 
základe vyjadrení vlastníkov susedných nehnuteľností. 
 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo , v zmysle uznesenia 42-
29/6-2018 boli oslovení vlastníci susedných nehnuteľnosti v investičnom zámere výstavby 
rekreačných chát pri Chmúrovej. Bolo zaslaných 8 listov s návratkami, 7 vlastníkov bolo proti 
realizácii investičného zámeru,  1vlastník za realizáciu a od 1 vlastníka sa návratky nevrátili, 
nevyjadrili svoj názor. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil z vlastnej iniciatívy 
aj zástupca investora, ktorý informoval starostu obce aj samotné zastupiteľstvom že svoj 
investičný zámer sťahujú z dôvodu potreby prepracovania projektovej dokumentácie 
a celkového investičného zámeru. 
 
Návrh na uznesenie č. 51-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  berie na vedomie späť vzatie návrhu o investičnom 
zámere zo strany investora. 

 
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 – Stanovisko obce k realizácii autobusovej zastávky, chodníka a priechodu 
pre chodcov (Kira) 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Úradu KSK, 
Košice o nájom častí pozemkov z dôvodu, že KSK pripravuje projekty obnovy ciest, cieľom 
je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb. 
Projekt prispeje  k zlepšeniu podmienok verejnej osobnej dopravy vybudovaním 
zastávkových pruhov a nástupíšť a bezpečných prechodov pre chodcov. Jedná sa o časti 
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parceliel: C KN 1362/1  časť – 9,26 m2  a 175,75 m2 ako zastavaná plocha a parcela č. C KN 
1444 časť o výmere 8,62 m2, parcela č. C KN 1456/3 vo výmere 89,10 m2 a C KN 1458 vo 
výmere 15,05m2 (autobusová zastávka KIRA I, II.), na ktorých je navrhovaná výstavba 
autobusovej zastávky, nástupišťa a chodníka. Úrad KSK sa na Obec Hnilčík obrátil so 
žiadosťou o nájom časti vyššie uvedených pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 
nájomné 1,-- €/ rok na dobu nájmu 10 rokov. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 52-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s prenájmom pozemkov vo vlastníctve obce Hnilčík 
v k. ú. Hnilčík nasledovne: 

1. časť pozemku C KN č. 1362/1 vo výmere 9,26 m2 a175,75 m2 
2. časť pozemku C KN č. 1444 vo výmere 8,62 m2 
3. časť pozemku C KN č. 1456/3 vo výmere 89,10 m2 
4. časť pozemku C KN 1458 vo výmere 15,05 m2 

podľa grafickej situácie Autobusová zastávka Hnilčík – Kira č. 1, č. 2. 
Nájomné sa stanovuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 1,-- €/rok na obdobie 10 
rokov. 

                                                                                            
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 – 1. Rôzne – Informácie  
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s: 

1. so začatím prác na investičnej akcii „Bezpečný priestor – prevencia kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti na území obce Hnilčík „ – namontovanie bezpečnostných 
kamier podľa projektu, predpokladané ukončenie investičnej akcie začiatok novembra, 
vyúčtovanie akcie do 31. 1. 2019 

2. informácia o zabezpečení obstarania komunálneho vozidla – je to v riešení, a dodanie 
do konca októbra 2018 

3. informácia o došlom potvrdení o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok- 
pridelenie kódu projektu zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry – v rámci 
Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 –„Zníženie energetickej náročnosti 
a rekonštrukcia kultúrneho domu obce Hnilčík. 

4. informácia o nepodaní žiadosti na opravu námestia obce z dôvodu, že do dnešného dňa 
zatiaľ nevyšla výzva, v rámci ktorej by možné bolo tento projekt podať 

5. informácia o akcii: „Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie)“ : 
     a). začatie a pokračovanie prác na akcii: Oprava obecnej budovy  
         (múzejné zariadenie) dodávateľom vybratým cez elektronické trhovisko 
    b). informáciu o nedostatku v rozpočte v projektovej dokumentácii –  
         vynechanie montáže a prenájom lešenia, ktoré bolo zo strany obce okamžite 
           riešené starostom obce  
      c). odovzdanie stavby víťazovi verejného obstarávania FIS Grup Bratislava  
           elektronickým spôsobom 

 
Návrh na uznesenie č. 53-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
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1) informáciu o začatí prác na investičnej akcii: Bezpečný priestor – prevencia 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území obce (kamery)  
2) informáciu o obstarávaní komunálneho vozidla – v procese obstarávania  
3) informáciu o potvrdení o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

prijatí žiadosti na Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukciu kultúrneho 
domu Obce Hnilčík. Zo strany obce je ešte potrebné vyrovnať náklady za podanie 
žiadosti projektu. 

4) informáciu o nepodaní žiadosti na námestie obce z dôvodu neuverejnenia výzvy  
5) a). informáciu o začatí a pokračovaní prác na akcii: Oprava obecnej budovy  

                 (múzejné zariadenie) dodávateľom vybratým cez elektronické trhovisko 
            b). informáciu o nedostatku v rozpočte v projektovej dokumentácii –  
                 vynechanie montáže a prenájom lešenia, ktoré bolo zo strany obce okamžite  
                 riešené starostom obce  
            c). odovzdanie stavby víťazovi verejného obstarávania elektronickým spôsobom  

FIS Grup Bratislava  
 
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. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce  
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o predloženej žiadosti 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  pre štafetový tím “Hnilčík team“ . Ide o 4 zástupcov 
tímu – Ing. František Murgáč, Michal Šimko, Matej Murgáč a Ján Murgáč, ktorí budú 
reprezentovať obec Hnilčík na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach . Cieľom akcie 
je rozvoj športu v obci a reprezentácia dobrého mena obce na medzinárodnom preteku. 
Dotácia bude použitá na preplatenie štartovného a preplatenie reprezentačných tričiek s logom 
obce. 
 
Návrh na uznesenie č. 54-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku    schvaľuje   poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  vo 
výške 220,-- € na akciu: „ Medzinárodný maratón mieru 2018 „ cieľom akcie rozvoj športu 
v obci a reprezentácia obce pod názvom „Hnilčík – team“ 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. Návrh na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na vyplatenie 
mimoriadnych odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle Zásad o odmeňovaní 
poslancov obce Hnilčík, čl. 3, ods. 3 
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Návrh na uznesenie č. 55-21/9-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  na návrh starostu obce poskytnutie 
mimoriadnych odmien poslancom obecného zastupiteľstva v Hnilčíku vo výške 100,-- 
/poslanec v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov, čl. 3, ods.3 
 
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 zo  VI. 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 19,30 hod.   

 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

 
Overovatelia:  
Novotta Vlastimil                                                                              ........................................ 

Murgáč Branislav                                                           ........................................ 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 47-21/9-2018 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 9. 2018 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V.  zasadnutia OZ konaného dňa 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 z V.  zasadnutia OZ, konaného 29. 6. 2018 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 

 
Uznesenie č. 48-21/9-2018 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 9. 2018 

 
k bodu č. 4. 1 – Určenie termínu ustanovujúceho zasadnutia nového Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku (7. 12. 2018)                                                   
                  
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík  

určuje  
termín ustanovujúceho zasadnutia nového Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku na deň 7. 12. 
2018 
                                                                                                    Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 
 

Uznesenie č. 49-21/9-2018 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 9. 2018 
 

k bodu 4. 2 – Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce a poskytnutie zálohy 
na jej vyplatenie z dôvodu skončenia volebného obdobia  
 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík v súlade s §2  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  

s c h v a ľ u j e 
poskytnutie náhrady platu starostovi obce Vladimírovi Fabianovi za nevyčerpanú dovolenku: 
za rok 2018 v rozsahu 25 dní a zálohové vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. 
 

Vladimír Fabian 
                                  starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 

 
 
 

  
 



9 
 

Uznesenie č. 50-21/9-2018 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 9. 2018 
 
 k bodu č. 4. 3 – Záloha na odstupné starostovi obce z dôvodu skončenia volebného 
obdobia a nekandidovania 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík  

s c h v a ľ u j e 
 zálohové vyplatenie odstupného z dôvodu nekandidovania . 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 
 

Uznesenie č. 51-21/9-2018 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 9. 2018 
 
 k bodu č. 4. 4 – Stanovisko obce k investičnému zámeru pri Chmúrovej č. d. 173 na 
základe vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
späť vzatie návrhu o investičnom zámere zo strany investora. 

 
Vladimír Fabian 

                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 

 
Uznesenie č. 52-21/9-2018 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 9. 2018 

 
 k bodu č. 4. 5 – Stanovisko obce k realizácii autobusovej zastávky, chodníka 
a priechodu pre chodcov (Kira) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

súhlasí 
s prenájmom pozemkov vo vlastníctve obce Hnilčík v k. ú. Hnilčík nasledovne: 
 

5. časť pozemku C KN č. 1362/1 vo výmere 9,26 m2 a175,75 m2 
6. časť pozemku C KN č. 1444 vo výmere 8,62 m2 
7. časť pozemku C KN č. 1456/3 vo výmere 89,10 m2 
8. časť pozemku C KN 1458 vo výmere 15,05 m2 

 
podľa grafickej situácie Autobusová zastávka Hnilčík – Kira č. 1, č. 2. 
 
Nájomné sa stanovuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 1,-- €/rok na obdobie 10 
rokov. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 
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Uznesenie č. 53-21/9-2018 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 9. 2018 

 
 k bodu č. 5 – Rôzne – 1. Informácie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

berie na vedomie 
 

6) informáciu o začatí prác na investičnej akcii: Bezpečný priestor – prevencia 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území obce (kamery)  

7) informáciu o obstarávaní komunálneho vozidla – v procese obstarávania  
8) informáciu o potvrdení o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

prijatí žiadosti na Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukciu kultúrneho 
domu Obce Hnilčík. Zo strany obce je ešte potrebné vyrovnať náklady za podanie 
žiadosti projektu. 

9) informáciu o nepodaní žiadosti na námestie obce z dôvodu neuverejnenia výzvy  
10) a). informáciu o začatí a pokračovaní prác na akcii: Oprava obecnej budovy  

                 (múzejné zariadenie) dodávateľom vybratým cez elektronické trhovisko 
            b). informáciu o nedostatku v rozpočte v projektovej dokumentácii –  
                 vynechanie montáže a prenájom lešenia, ktoré bolo zo strany obce okamžite  
                 riešené starostom obce  
            c). odovzdanie stavby víťazovi verejného obstarávania elektronickým spôsobom  
                 FIS Grup Bratislava  
 

 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 

 
Uznesenie č. 54-21/9-2018 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 21. 9. 2018 

 
k bodu č. 5 – Rôzne – 2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

schvaľuje 
 
 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  vo výške 220,-- € na akciu: „ Medzinárodný maratón 
mieru 2018 „ cieľom akcie rozvoj športu v obci a reprezentácia obce pod názvom „Hnilčík – 
team“ v zmysle platného VZN č. 3/2015. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 
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Uznesenie č. 55-21/9-2018 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 21. 9. 2018 
 
k bodu č. 5 – Rôzne – 3. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

schvaľuje 
 
 na návrh starostu obce poskytnutie mimoriadnych odmien poslancom obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku vo výške 100,-- /poslanec v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov, 
čl. 3, ods.3 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 21. 9. 2018 
 

 


