
 
ZÁPISNICA 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, konaného dňa 
3. 2. 2012 

Prítomní       : podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní     : 0 
Ospravedlnení  : 0 
Program        :  

1. Otvorenie, určenie overovateľov 
2. Kontrola úloh 
3. Program 

3.1. Prebiehajúce veľké investičné akcie – MK, bytovka 
3.2. VZN č. 13 – doplnok č. 2 – úprava poplatkov (pobyt,  
     strava) 
3.3. VZN č. 14 – doplnok č. 1 – prevádzkový poriadok 
3.4. Zoznam neplatičov – dane, poplatky, nájomné 
3.5. Dokumentácia o ochrane pred požiarmi – Poprako Prakovce 
3.6. Drobné investičné akcie na rok 2012 
3.7. Verejná zbierka 

  4.  Rôzne, došlá pošta, žiadosti 
  5.  Diskusia 
  6.  Uznesenia 
  7.  Záver 
 

1. Starosta obce otvoril I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 
predložil návrh programu, ktorý poslanci schválili a určil 
overovateľov zápisnice – Kačír ml., Fabian Fr. 

2. Kontrola úloh – úlohy boli splnené.  
3. Návrhy na prerokovanie boli prejednané tak, ako je uvedené 

v programe. 
4. Po prejednaní bodu 3,4,5 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 
Uznesenie č. 1-3/2-2012 

berie na vedomie – veľké investičné akcie – MK, bytovka a ukladá 
doriešiť vzniknuté problémy.  
Termín: ihneď                      zodp. starosta obce 
            
Uznesenie č. 2-3/2-2012 
schvaľuje  doplnok č. 2 VZN č. 13 o poplatkoch v MŠ 

- mesačný príspevok na 1 žiaka – 8,– € 
- príspevok na stravu na 1 deň – 1,05 € 
- cena obeda zamestnanci       - 2,20 € 
- cena obeda ostatní           - 2,35 € 

Termín: stály                      zodp. starosta obce  
                                            
Uznesenie č. 3-3/2-2012 

schvaľuje   úpravu prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska  
Termín: ihneď                       Zodp. starosta obce 
 
 

 



 

Uznesenie č. 4-3/2-2012 

berie na vedomie zoznam neplatičov a ukladá vymáhať nedoplatky 
exekútorom    
Termín: stály                            Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 5-3/2-2012 

berie na vedomie   vypracovanie dokumentácie:“ Ochrana pred 
požiarmi“ firmou POPRAKO a ukladá uzatvoriť zmluvu o zabezpečovaní 
dopĺňania dokumentácie a vykonávanie služby prevádzkového technika 
a ukladá spracovať dokumentáciu DPZ a vykonanie služby 
preventivára dodávateľským spôsobom. 
Termín: ihneď                            Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 6-3/2-2012 

berie na vedomie    podanie žiadosti na drobné investičné akcie – 
oprava strechy OcÚ, čistička MŠ, bytovka, výmena okien na 10 b.j. 
a pod. 
Termín: stály                             Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 7-3/2-2012 

berie na vedomie   vyhlásenie verejnej zbierky pre p. Máriu 
Kinčákovú – rodinný dom po požiari. 
Termín: február 2012                      Zodp. starosta obce 
 
Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Hnilčíku, 3. 2. 2012 
 
 
                Vladimír Fabian 
                starosta obce 
 
 
Overovatelia: Kačír Ľ. ml. 
      Fabian Fr. 


