
ZÁPISNICA 
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, konaného dňa 

5. 10. 2012 
Prítomní       : podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní     : 1 
Ospravedlnení  : 1 
Program        :  

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

3.1. Návrh VZN o predaji a prenájme pozemkov 
3.2. Príprava rozpočtu 2013 
3.3. Veľké investičné akcie na rok 2013 
3.4. Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra 

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

1. Starosta obce otvoril V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 
predložil návrh programu, ktorý poslanci schválili a určil 
overovateľov zápisnice – Kačír st., Murgáč 

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. 35-5/10-2012 

berie na vedomie predloženie návrhu VZN o predaji a predaji 
nehnuteľností v zmysle novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. a zákona 
č. 138/1991 Zb. a  
ukladá návrh vyvesiť na úradnej tabuli na pripomienkovanie 
poslancov a občanov 
Termín: do 7. 12. 2012                      zodp. starosta obce 
            
Uznesenie č. 36-5/10-2012 
berie na vedomie  možnosť podať žiadosť na veľké investičné akcie 
z Environmentálneho fondu a to: 

- Rozšírenie vodovodu Bindt 
- Čiastočná rekonštrukcia OcÚ a KD 

a ukladá   podať žiadosti 
a schvaľuje použitie rezervného fondu na tieto investičné akcie 
Termín: ihneď           Zodp. starosta obce 
  
Uznesenie č. 37-5/10-2012 

berie na vedomie   ukončenie volebného obdobia hlavného kontrolóra 
vo februári 2013 a  
ukladá  pripraviť výberové konanie v termíne a podmienkach 
stanovené zákonom 
Termín: do 7. 12. 2012                       Zodp. starosta obce 
 



Uznesenie č. 38-5/10-2012 

berie na vedomie nákup staršej AVIE pre obec a  
schvaľuje použitie rezervného fondu na tento účel. 
Termín: ihneď                                Zodp.starosta obce         
 
Uznesenie č. 39-5/10-2012 

schvaľuje   realizáciu projektu ISND pre SEZO a členský príspevok 
Termín: ihneď                               Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 40-5/10-2012 

schvaľuje členstvo v oblastnej organizácii CR SPIŠ so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi a  
ukladá  podať prihlášku 
Termín: ihneď                              Zodp. starosta obce 
 
Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Hnilčíku, 5. 10. 2012 
 
                Vladimír Fabian 
                starosta obce 
 
 
Overovatelia: Kačír Ľ. st. 
      Murgáč Fr.  


