
 
 

ZÁPISNICA 
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, konaného dňa 

3. 8. 2012 
Prítomní       : podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní     : 0 
Ospravedlnení  : 0 
Program        :  

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

3.1. Kolaudácia novej bytovky a ČOV, odovzdávanie bytov 
3.2. Schválenie záložného práva pre ŠFRB a MVaRR SR na stavbu  
     bytovky č. súp. 265 
3.3. Určenie ceny vody URSO a určenie ceny vody od 1. 1. 2013 
3.4. Zmeny rozpočtu 
3.5. Žiadosť o povolenie pre sprístupnenie starého banského  
     diela štôlne Ľudmila v Roztokách 

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

1. Starosta obce otvoril IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 
predložil návrh programu, ktorý poslanci schválili a určil 
overovateľov zápisnice – Fabian, Jurčák. 

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. 28-3/8-2012 

berie na vedomie kolaudáciu novej bytovky, ČOV a postupné 
odovzdávanie bytov nájomníkom 
ukladá zabezpečiť kolaudáciu stavby bytovky a vyúčtovanie stavby 
MK  
Termín: 30. 8. 2012                      zodp. starosta obce 
            
Uznesenie č. 29-3/8-2012 
schvaľuje  zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť stavbu  
Nájomné byty Hnilčík, č. súp. 265, postavenú na parcele č. 109/15, 
vedenú na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Hnilčík zapísanú na Obec 
Hnilčík v celosti v prospech záložného veriteľa Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 
Bratislava v súlade s § 11 ods.4, písm. b). zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom právnom znení a 
 
 
 
 



 
schvaľuje  zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na 
liste vlastníctva  č. 1,  katastrálne územie Hnilčík , Správa 
katastra Spišská Nová Ves, ktorých výlučným vlastníkom je záložca 
v podiely 1/1 k celku a to: 
a) Bytový dom, číslo súpisné 265, postavený na parc. reg. CK N č. 

109/15 , popis stavby: Nájomné byty Hnilčík  
b) parc. reg. CKN č. 109/15 , zast. plochy a nádvoria o výmere 242  
   m2 

v prospech veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 
8, Bratislava 37 
Termín: ihneď                                zopd. starosta obce           
                                            
Uznesenie č. 30-3/8-2012 

schvaľuje   cenu vody a to 30 centov za m3 od 1. 1. 2013 pre 
fyzické a právnické osoby a podnikateľov od 1. 1. 2013 
Termín: ihneď                                Zodp. starosta obce 
 

Uznesenie č. 31-3/8-2012 

berie na vedomie zmenu rozpočtu na rok 2012 
Termín: ihneď                                Zodp. ekonóm                 
 
Uznesenie č. 32-3/8-2012 

berie na vedomie   podanie žiadosti o sprístupnenie starého 
banského diela štôlne Ľudmila v Roztokách 
Termín: od XII. 2012                         Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 33-3/8-2012 

zrušuje obecný hasičský zbor 
zriaďuje protipožiarnu hliadku – veliteľ Maroš Novotta 
schvaľuje preventivára obce – Vrábeľ Vladimír, Poráč 171 
a mandátnu zmluvu pre preventivára 
schvaľuje požiarny poriadok obce 
Termín: od 1. 9. 2012                        Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 34-3/8-2012 

schvaľuje    odmenu zástupcovi starostu podľa čl. 4 ods. 2, Zásad 
odmeňovania poslancov za obdobie od I.- VII. 2012 vo výke 210,– €. 
Termín: ihneď                                  Zodp. starosta obce 
 
Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Hnilčíku, 3. 8. 2012 
 
                Vladimír Fabian 
                starosta obce 
 
Overovatelia: Fabian Fr. 
      Jurčák E.  


