
               
ZÁPISNICA 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, konaného dňa 
13. 4. 2012 

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

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

3.1. Informácia o prebiehajúcich veľkých investičných akciách 
3.2. Vyjadrenie OZ k určeniu zdravotného obvodu 
3.3. Zriadenie muzeálnej expedície na poschodí budovy MŠ 
3.4. Majetkové priznanie starostu obce a riaditeľa školy 
3.5. Vyúčtovanie verejnej zbierky pre p. Kinčákovú 
3.6. Drobné investičné akcie na rok 2012 

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

1. Starosta obce otvoril II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 
predložil návrh programu, ktorý poslanci schválili a určil 
overovateľov zápisnice – Kačír Ľ. st., Murgáč 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. 8-13/4-2012 

berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich veľkých investičných 
akciách – bytovka, komunikácie  
Termín: ihneď                      zodp. starosta obce 
            
Uznesenie č. 9-13/4-2012 
obec podporuje  zriadenie zdravotného obvodu Hnilčík pre MUDr. 
Bodnára a MUDr. Bodnárovú a  
ukladá zaslať požiadavku na KSK 
Termín: ihneď                      zodp. starosta obce  
                                            
Uznesenie č. 10-13/4-2012 

schvaľuje   zriadenie muzeálnej expozície na poschodí budovy MŠ 
Termín: stály                       Zodp. starosta obce 
 

Uznesenie č. 11-13/4-2012 

majetkové priznania starostu obce a riaditeľky MŠ boli podané 
v termíne a spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. 
Termín: ihneď                        Zodp. starosta obce 
 
 



 

Uznesenie č. 12-13/4-2012 

berie na vedomie   vyúčtovanie verejnej zbierky pre p. Kinčákovú 
a ukladá vyúčtovanie predložiť na Obvodný úrad v Spišskej Novej 
Vsi. 
Termín: ihneď                            Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 13-13/4-2012 

schvaľuje    dotáciu na šport vo výške 1.500,– € do 30. 7. 2012 
Termín: ihneď                             Zodp. starosta obce 
 
Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Hnilčíku, 13. 4. 2012 
 
 
 
 
                Vladimír Fabian 
                starosta obce 
 
 
Overovatelia: Kačír Ľ. st. 
      Murgáč Fr. 


