
              
ZÁPISNICA 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku, konaného dňa 
7. 12. 2012 

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

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

3.1. Návrh rozpočtu na rok 2013,2014,2015 
3.2. Zmluva o zbere a odvoze TKO – dodatok č. 10 
3.3. Návrh VZN č. 18 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
     za komunálne a drobné stavebné odpady podľa novelizácie  
     zák. č. 582/2004 Z.z., Návrh úpravy VZN č. 13-výška  
     príspevku 
3.4. VZN o predaji a prenájme nehnuteľností 
3.5. Cena vody podľa Úradu pre reguláciu na r. 2013, cena    
     vody za rozbory 
3.6. Inventarizácia majetku obce 
3.7. Vyhlásenie voľby kontrolóra 
3.8. Plán riadnych zasadnutí OZ na rok 2013 
3.9. Vnútorný predpis na reprezentačné 

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

1. Starosta obce otvoril VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, 
predložil návrh programu, ktorý poslanci schválili a určil 
overovateľov zápisnice – Jurčák E., Kačír ml. 

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. 41-7/12-2012 

schvaľuje návrh rozpočtu obce na r. 2013 vrátane programov 
a podprogramov podľa prílohy a  
berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2014,2015 vrátane 
programov a podprogramov podľa prílohy 
Termín: ihneď                             zodp. starosta obce 
            
Uznesenie č. 42-7/12-2012 
schvaľuje  VZN č. 18 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
schvaľuje doplnok č. 3, k VZN č. 13, zmena výšky príspevku v MŠ na 
10,– €/mesiac/dieťa 
Termín: od 1. 1. 2013            Zodp. starosta obce 
  
Uznesenie č. 43-7/12-2012 
schvaľuje VZN č. 19 o zásadách predaja nehnuteľného majetku    
Termín: od 1. 1. 2013                       Zodp. starosta obce 
 



Uznesenie č. 44-7/12-2012 

schvaľuje VZN č. 20 o Zásadách prenájmu nehnuteľného majetku obce 
Termín: od 1. 1. 2013                       Zodp. starosta obce         
 
Uznesenie č. 45-7/12-2012 

schvaľuje   vykonávanie rozborov pitnej vody firmou EL spol. s. r. 
o., Spišská Nová Ves 
Termín: od 1. 1. 2013                       Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 46-7/12-2012 

ukladá  vykonať inventarizáciu obecného majetku a   
schvaľuje  inventarizačné komisie 
Termín: ihneď                               Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 47-7/12-2012 

vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra obce na 8. 2. 2013. Kritéria 
a podmienky sú na Ocú Hnilčík 
Termín: 8. 2. 2013                          Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 48-7/12-2012 

schvaľuje   plán riadnych zasadnutí OZ na rok 2013 
Termín: rok 2013                            Zodp. starosta obce   
 

Uznesenie č. 49-7/12-2012 

schvaľuje   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 
2013 
Termín: rok 2013                            Zodp. starosta obce   
 
Uznesenie č. 50-7/12-2012 

schvaľuje   vnútorný predpis na použitie finančných prostriedkov 
na reprezentačné a propagačné účely 
Termín: od 1. 1. 2013                       Zodp. starosta obce   
 
Uznesenie č. 51-7/12-2012 

schvaľuje   zloženie Obecného športového klubu Hnilčík a prípravný 
výbor: Ing. František Murgáč 
       František Fabian 
       Dušan Jančura 
a ukladá    vykonať registráciu klubu 
Termín: ihneď                               Zodp. starosta obce   
 
Uznesenie č. 52-7/12-2012 

schvaľuje   predaj pozemkov v časti pozemku č. KN 1293 ako 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4m2 (diel 1), parcelu KN č. 
1295 ako zastavané plochy a nádvoria s výmerou 142 m2 (diel 2), 
parcelu KN č. 1295 ako zastavané plochy a nádvoria s výmerou 320 
m2 (diel 3), časti pozemku parcela KN č. 1296 s výmerou 185 m2 
(diel 4), časti pozemku parcela KN č. 1298 ako trvalý trávnatý 
porast s výmerou 42 m2 v k. ú. Hnilčík, zapísaných na LV č. 1055 
a LV č. 1 vo vlastníctve obce Hnilčík podľa GP č.39/2012, 
 
 
 
 



vypracovaného Michalom, Holováčom dňa 26. 7. 2012 pánovi Jánovi 
Krestiánovi, bytom Hnilčík – Ráztoky č. 21 priamym predajom ako 
prípad osobitného zreteľa za cenu 759,– € v zmysle VZN č. 19 
o zásadách predaja nehnuteľného majetku obce Hnilčík 
Termín: po 1. 1. 2013                         Zodp. starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 53-7/12-2012 

berie na vedomie    zmeny rozpočtu vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovými opatreniami č. 13-36, v zmysle 
vnútorného predpisu o zásadách hospodárenia s finančnými 
prostriedkami podľa prílohy 
Termín: ihneď         Zodp. starosta obce 
 
Uznesenie č. 54-7/12-2012 

schvaľuje   odmenu zástupcovi starostu podľa č.l. 4 ods. 2 Zásad 
odmeňovania poslancov za obdobie VIII. – XII. 2012 vo výške 150,- 
€ 
Termín: ihneď                                Zodp. starosta obce  
 
Uznesenie č. 55-7/12-2012 

schvaľuje   poplatok za vodu na rok 2013 na 0,258 € za m3, t.j. 
9,– €/osoba/rok v zmysle Rozhodnutia č. 0129/2013/V, zo dňa 
30.11.2012, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, 
Bratislava. 
Termín: od 1. 1. 2013                        Zodp. starosta obce   
 
Uznesenie č. 56-7/12-2012 

schvaľuje   predaj novovytvorenej parcely C-KN č. 109/18 ako 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4m2, ktorá vznikla 
odčlenením od parcely CKN č. 109/10 ako zastavané plochy 
a nádvoria, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská 31, 
Košice, podľa GP č. 164/2012 vyhotoveného firmou Geodeting s. r. 
o., priamym predajom podľa VZN č. 19 o zásadách predaja 
nehnuteľného majetku obce ako prípad osobitného zreteľa za cenu 
40,– € 
Termín: po 1. 1. 2013                         Zodp. starosta obce  
  
Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Hnilčíku, 7. 12. 2012 
 
                Vladimír Fabian 
                starosta obce 
 
 
Overovatelia: Jurčák E. 
      Kačír Ľ. ml.  



 


