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Zápisnica  
zo IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

26. 6. 2015 

 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : František Fabian 

          Emil Jurčák 
          Ľubomír Kačír ml. 
                                            Vlastimil Novotta 
                                            Branislav Murgáč 
Neprítomní:      ..................................................................................................... 
                           .....................................................................................................  

Ďalší prítomní: Katarína Novottová, ekonóm Ocú 

Verejnosť:         podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Program 

4.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
4.2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a záverečný účet obce  
       Hnilčík za rok 2014 
4.3. Nájomné byty – odovzdanie bytu č. 3 v bytovke č. súp. 265 
                               - pridelenie bytu č. 3 v bytovke č. súp. 265 
4.4.    Štatút obce Hnilčík – návrh 
4.5.    Smernica č. 1/2015 o verejnom obstarávaní 
4.6.    Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu – návrh 
4.7.    Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu – správa 
4.8.   Organizácia stavebného úradu pre našu obec 
4.9.   Dotácia podľa VZN KSK č. 3/2006 - žiadosť 

     5.  Rôzne 
          a). Vykurovanie Kultúrneho domu – samostatný projekt 
          b). Pokračovanie rekonštrukcie KD a Ocú – II. etapa – výzva  
          c). Rekonštrukcia MK – Bindt, Roztoky, Cechy 
          d). Správa nájomných bytov – informácia zo seminára 
          e). Zabezpečenie prevádzky muzeálnej expozície a štôlne, ktoré sú  
               v majetku obce cez letnú sezónu 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: všetci poslanci boli prítomní 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabián, Vlastimil Novotta 

Návrhová komisia        :  Jurčák Emil, Branislav Murgáč 

Zapisovateľ                  :  Ľubomír Kačír  
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Návrhy na zmenu a doplnenie programu: 
Doplnenie bodu programu 5. Rôzne 
                                               f). Obhliadky nájomných bytov v bytovke 8 b.j. č. súp. 244 
                                               g). Informácia o zrušenom verejnom obstarávaní na akciu: 
                                                    Regenerácia centra obce Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

schvaľuje 
 

doplnený program rokovania   
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Program 

4.1.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
            4.2.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a záverečný účet obce  

        Hnilčík za rok 2014 
4.3.   Nájomné byty – odovzdanie bytu č. 3 v bytovke č. súp. 265 
                                   - pridelenie bytu č. 3 v bytovke č. súp. 265 
4.4.    Štatút obce Hnilčík – návrh 
4.5.    Smernica č. 1/2015 o verejnom obstarávaní 
4.6.    Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu – návrh 
4.7.    Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu – správa 
4.8.   Organizácia stavebného úradu pre našu obec 
4.9.   Dotácia podľa VZN KSK č. 3/2006 - žiadosť 

     5.  Rôzne 
          a). Vykurovanie Kultúrneho domu – samostatný projekt 
          b). Pokračovanie rekonštrukcie KD a Ocú – II. etapa – výzva  
          c). Rekonštrukcia MK – Bindt, Roztoky, Cechy 



 3

          d). Správa nájomných bytov – informácia zo seminára 
          e). Zabezpečenie prevádzky muzeálnej expozície a štôlne, ktoré sú v majetku obce 
               cez letnú sezónu 
          f). Obhliadky nájomných bytov v bytovke 8 b.j. č. súp. 244 
          g). Informácia o zrušenom verejnom obstarávaní na akciu:  Regenerácia centra obce   
               Hnilčík 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ konaného dňa 20. 5. 2015 
Všetky úlohy boli splnene . 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení zo III. zasadnutia  OZ, konaného 20. 5. 2015 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu, predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2014. Podkladom pred spracovanie odborného stanoviska bol Záverečný účet obce Hnilčík 
a účtovná závierka obce Hnilčík, ktoré spracovala účtovníka obecného úradu. 
 
Návrh na uznesenie č. 31-26/6-2015 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2014. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.2 – k bodu č. 4.2 – Správa nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky 
a záverečný účet obce – časť:  Záverečný účet 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku návrh Záverečného účtu obce Hnilčík za rok 2014. Informovala OZ, že Záverečný 
účet bol spracovaný podľa ustanovení §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, v ktorom je detailne spracovaný rozbor 
hospodárenia obce Hnilčík za rok 2014 osobitne za príjmovú a výdavkovú časť. Poukázala na 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, v ktorom hlavný kontrolór 
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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Návrh na uznesenie č. 32-26/6-2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

5.447,93,-- € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :      230,35 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014     :   5.447,93 € 
c). konečný stav                                                                             :    5.678,28 € 
 

Hospodársky výsledok – zisk za rok 2014 vo výške 5.535,14 € so sledovaním na účte 428 Ú 
14 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2014   
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.2 – k bodu č. 4.2 – Správa nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky 
a záverečný účet obce – časť:  Správa nezávislého kontrolóra 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spolu s účtovnou 
závierkou a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
k 31. 12. 2014.  
Informovala OZ, že podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce Hnilčík k 31. 12. 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok 2014 
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Podľa názoru audítora 
účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Hnilčík sú v súlade s účtovnou 
závierkou k 31. 12. 2014. 
 
Návrh na uznesenie č. 33-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky k 31. 12. 2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy 
s individuálnou účtovnou závierkou  
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  
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k bodu č. 4.3 – Nájomné byty – odovzdanie a pridelenie bytu č. 3, v bytovke Nájomné 
byty 8 b.j. II, súp. číslo 265 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti p. Ing. Františka Murgáča 
o žiadosti o ukončenie nájmu k 30. 6. 2015 formou dohody. Odovzdanie nájomného bytu so 
strany nájomníka bolo stanovené  na 30. 6. 2015 14.00 hod., na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí bytu . Zároveň predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosti občanov 
o pridelenie predmetného nájomného bytu. O nájomný byt mali záujem 2 žiadatelia zo 
zoznamu žiadateľov o nájomné bytu a to: 
Zuzana Dubiňáková a Peter Longauer, Spišská Nová Ves  
Georg Dimitrov – Hnilčík 
Obecné zastupiteľstvo na základe verejného hlasovania pridelilo byt  Zuzane Dubiňákovej 
a Petrovi Longauerovi zo Sp. Novej Vsi (podmienka trvalého pobytu po podpísaní nájomnej 
zmluvy) z dôvodu uprednostnenia mladej rodiny. 
 
Návrh na uznesenie č. 34-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie odovzdanie nájomného bytu č. 3 
v bytovke č. súp, 265 zo strany p. Ing. Františka Murgáča obci Hnilčík a zároveň schvaľuje 
pridelenie predmetného bytu sl. Zuzane Dubiňákovej, Spišská Nová Ves a p. Petrovi 
Longauerovi, bytom Spišská Nová Ves 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.4 – Štatút obce Hnilčík - návrh 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na Štatút obce Hnilčík, ktorý je 
základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Doteraz platný Štatút obce 
Hnilčík navrhol zrušiť z dôvodu rozsiahlych zmien podľa novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. 
v platnom znení a predložil návrh nového Štatútu obce Hnilčík. 
 
Návrh na uznesenie č. 35-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov schvaľuje Štatút obce Hnilčík v predloženom znení. 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.5 – Smernica č. 1/2015 o verejnom obstarávaní 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na vedomie Smernicu č. 1/2015 o verejnom 
obstarávaní z dôvodu zmeny zákona č. 25/2006 Z. z. . Smernicu č. 1/2015 o verejnom 
obstarávaní spracovala odborne spôbobilá osoba Ing. Milan Filip, OSO: U0378-568-2004.  
 



 6

Návrh na uznesenie č. 36-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
Smernicu č. 1/2015 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach 
a možnostiach miestnej samosprávy 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.6 – Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Rokovacieho poriadku komisie na 
ochranu verejného záujmu. Informoval, že predložený návrh rokovacieho poriadku je snahou 
o administratívno-technické doplnenie zásad v záujme plnenia úloh vyplývajúcich pre 
komisiu z jednotlivých ustanovení ústavného zákona o obecnom zriadení. 
 
Návrh na uznesenie č. 37-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Rokovací poriadok komisie na ochranu 
verejného záujmu    
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.7 – Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu – správa zo zasadnutia 
Správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu predložil obecnému 
zastupiteľstvu Ľubomír Kačír, predseda komisie. Oboznámil OZ, že komisia na ochranu 
verejného záujmu  na svojom zasadnutí zobrala na vedomie: 

-  podanie Oznámenie funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových pomerov verených 
činiteľov spolu s povinnými prílohami (Vladimír Fabian, starosta obce) 

- Oznámenia funkcií ..... boli podané v stanovenom termíne. 
Komisia konštatovala, že verejný funkcionár Vladimír Fabian, starosta obce si splnil 
povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcie verejných funkcionárov  a nebolo porušené ustanovenie ústavného zákona. 
 
Návrh na uznesenie č. 38-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

1. Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových 
pomerov a Ročné zúčtovanie na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie 
obdobie: 
Vladimíra Fabiana, starostu obce za rok 2014. 
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2. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že 
Vladimír Fabian, starosta obce vo svojom Oznámení...... uviedol všetky potrebné 
informácie, ktoré sú pravdivé.    

    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.8 – Organizácia stavebného úradu pre našu obec 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo novej organizáciu stavebného úradu obce 
Hnilčík podľa novelizácie zákona. Obec Hnilčík by mala prejsť pod spoločný stavebný úrad 
v Spišskej Novej Vsi. 
 
Návrh na uznesenie č. 39-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu organizácie stavebného úradu 
obce Hnilčík podľa novelizácie zákona. 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 4.9 – Dotácia podľa VZN KSK č. 3/2006 - žiadosť 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti získania finančných prostriedkov 
Z KSK na akciu 700. výročie založenia obce Hnilčík. Podmienkou je podanie žiadosti zo 
strany obce, čo v najkratšom termíne. Poslanci OZ v diskusii pri prejednávanom bode 
programu navrhli osloviť sponzorov a dohodli sa na termíne konania osláv, rozdelili si úlohy 
ohľadom prípravy kultúrneho programu, prieskumu cien na trhu a pod. 
  
Návrh na uznesenie č. 40-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie možnosť získania dotácie na akciu: 700. 
výročie založenia obce, ukladá podať žiadosť o dotáciu na KSK podľa platného VZN, 
osloviť sponzorov na kultúrnu akciu a určuje termín konania osláv na 5. 9. 2015 (sobota)    
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 5a)  – Rôzne – Vykurovanie Kultúrneho domu – samostatný projekt 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti vykurovania Kultúrneho domu 
vykurovacím zariadením TEZA s možnosťou umiestnenia fotovoltaických panelov na základe 
samostatného projektu. Predpokladaný náklad na realizáciu projektu je cca 65.000,--  
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Návrh na uznesenie č. 41-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie možnosť vykurovania Kultúrneho domu 
vykurovacím systémom TEZA, naištalovanie fotovoltaických panelov podľa samostatného 
projektu pri predpoklanom náklade 65.000,-- € 
 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
 
k bodu č. 5b)  – Rôzne – Pokračovanie rekonštrukcie KD a Ocú – II. etapa - výzva 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovanej výzve na rekonštrukcie KD 
a Ocú – II. etapa. Celková výška nákladov podľa krycieho listu rozpočtu na pripravovanú 
rekonštrukciu by mala byť vo výške 228.693,13 
 
Návrh na uznesenie č. 42-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o pripravovanej II. etape 
rekonštrukcie Kultúrneho domu a ukladá počkať na výzvu a spracovať žiadosť 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 5c)  – Rôzne – Rekonštrukcia MK – Bindt, Roztoky, Cechy 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o cenovej ponuke na opravu MK 
penetračným makadamom v hrúbke 90 mm kameniva. Cenová ponuka bola vypracovaná na 
tieto úseky: Bindt cintorín (9.878,40 €), Bint-pece (14.582,40 €) Roztoky Banská kolónia 
(9.765,--) Poľana (25.519,20 €). 
 
Návrh na uznesenie č. 43-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o predloženej cenovej 
ponuke na opravu miestnych komunikácií penetračným makadamom v hrúbke 90 mm 
kameniva na súsekoch: Bindt – cintorín, pece, Roztoky – banská kolónia, Poľana. 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  
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k bodu č. 5d)  – Rôzne – Správa nájomných bytov – informácia zo seminára 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nových poznatkoch v oblasti správy 
nájomných bytov, ktoré získal na seminári v Poprade. Týkali sa hlavne náležitosti nájomných 
zmlúv, náležitosti VZN, zásad bývania v nájomných bytoch, a spôsobu výpočtu nájomného. 
 
Návrh na uznesenie č. 44-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie nové poznatky zo seminára ohľadom 
správy nájomných bytov – nájomné zmluvy, zásady bývania, výpočtu výšky nájomného 
a ukladá pripraviť zásady bývania v nájomných bytoch, nové VZN, pripraviť nové nájomné 
zmluvy a varianty pre výpočet nájomného v nájomných bytoch. 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 5e)  – Rôzne – Zabezpečenie prevádzky muzeálnej expozície a štôlne, ktoré sú 
v majetku obce cez letnú sezónu. 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prevádzkovej dobe expozície múzea 
a štôlne počas letnej sezóny takto: 
 
Pondelok: 9.00-12.00 hod.           13.00-15.00 hod. 
Streda     : 9.00-12.00 hod            13.00-15.00 hod 
Piatok     : 9.00-12.00 hod            13.00-15.00 hod 
Sprievodcovské služby sú zabezpečované cez dobrovoľnícku prácu cez ÚPaSV SNV. 
Nedeľa   : 9.00-16.00 hod. 
Sprievodcovské služby sú zabezpečované cez dobrovoľnícku prácu členov OZ Hnilčík     
 
Návrh na uznesenie č. 45-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o zabezpečení prevádzky 
muzeálnej expozície a štôlne počas letnej sezóny takto: 
Pondelok: 9.00-12.00 hod.           13.00-15.00 hod. 
Streda     : 9.00-12.00 hod            13.00-15.00 hod 
Piatok     : 9.00-12.00 hod            13.00-15.00 hod 
Sprievodcovské služby sú zabezpečované cez dobrovoľnícku prácu cez ÚPaSV SNV. 
Nedeľa   : 9.00-16.00 hod. 
Sprievodcovské služby sú zabezpečované cez dobrovoľnícku prácu členov OZ Hnilčík     
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  
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k bodu č. 5f)  – Rôzne – Obhliadky nájomných bytov v bytovke 8 b.j. č. súp. 244 
Na základe uznesenia 22-27/3-2015 bol preverený technický stav bytov v bytovke Nájomné 
byty 8 b.j., Hnilčík č. 244 okrem bytu č. 2,7 z dôvodu neprítomnosti nájomcu. Technický stav 
bytov preveroval starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Pri osobnej obhliadke 
zistili, technický stav bytov je primeraný dĺžke užívania. Najväčšie nedostatky a závady boli 
zistené v byte č. 6 v kuchyni, kúpeľni, spálni. V týchto miestnostiach je potrebné opraviť 
maľovky, vykonať vysprávky okolo okien, zapojiť elektriku, odstrániť plieseň. Uvedené 
nedostatku prisľúbil nájomca odstrániť do v termíne do 31. 7. 2015. 
 
Návrh na uznesenie č. 46-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku vykonalo  obhliadku nájomných bytov v bytovke 8 b.j. č. 
súp. 244 okrem bytu č.2 a 7(nájomníci neboli doma) a konštatuje, že najväčšie závady sú 
v byte č. 6 v miestnostiach: kuchyňa, kúpeľňa, spálňa a ukladá v termíne do 31. 7. 2015 
opraviť v uvedených miestnostiach maľovky, vysprávky okolo okien, zapojiť elektrickú 
energiu a odstrániť plieseň. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
 
k bodu č. 5g)  – Rôzne – Informácia o zrušenom verejnom obstarávaní na akciu: 
Regenerácia centra obce  Hnilčík 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva v Hnilčíku o zrušenom verejnom 
obstarávaní pre akciu: „Regenerácia centra obce Hnilčík“ z dôvodu formálnych nedostatkov. 
Zároveň však informoval o vyhlásenom novom verejnom obstarávaní pre uvedenú akciu.  
 
Návrh na uznesenie č. 47-26/6-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zrušené verejné obstarávanie na akciu: 
Regenerácia centra obce Hnilčík z dôvodu formálnych chýb. Zároveň berie na vedomie 
informáciu o vyhlásenom novom verejnom obstarávaní.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml.,Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku sú spracované v samostatnej 
prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
 
K bodu  č. 7 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.30  hod. 
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Zapísal/(a): Kačír Ľubomír  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                               ;                        starosta obce 

 
 
 
Overovatelia:  
Fabián František                                                                    ........................................ 

Novotta Vlastimil       ........................................ 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 
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Uznesenie č. 31-26/6-2015 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu 4.1 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2014. 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 26. 6. 2015 

 
Uznesenie č. 32-26/6-2015 

zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 26. 6. 2015 

 
k bodu č. 4.2 – Správa nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky a záverečný 
účet obce – časť:  Záverečný účet 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje: 
 

3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

5.447,93,-- € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :      230,35 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014     :   5.447,93 € 
c). konečný stav                                                                             :    5.678,28 € 
 

Hospodársky výsledok – zisk za rok 2014 vo výške 5.535,14 € so sledovaním na účte 428 Ú 
14 – Navysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2014                                                                                             
                         Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 33-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 4. 2 – k bodu č. 4.2 – Správa nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky 
a záverečný účet obce – časť: Správa nezávislého kontrolóra 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky k 31. 12. 2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy 
s individuálnou účtovnou závierkou  
    
                                                                                                         Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
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Hnilčík, 26. 6. 2015 

 
Uznesenie č. 34-26/6-2015 

z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 26. 6. 2015 

 
k bodu č. 4. 3 – Nájomné byty – odovzdanie a pridelenie bytu č. 3 v bytovke č. súp. 265 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie odovzdanie nájomného bytu č. 3 
v bytovke č. súp, 265 zo strany p. Ing. Františka Murgáča obci Hnilčík a zároveň schvaľuje 
pridelenie predmetného bytu sl. Zuzane Dubiňákovej, Spišská Nová Ves a p. Petrovi 
Longauerovi, bytom Spišská Nová Ves 
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 35-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 4. 4 – Štatút obce Hnilčík  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov schvaľuje Štatút obce Hnilčík v predloženom znení. 
    
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 

 
Uznesenie č. 36-26/6-2015 

z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 26. 6. 2015 

 
k bodu č. 4. 5 – Smernica č. 1/2015 o verejnom obstarávaní 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
Smernicu č. 1/2015 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach 
a možnostiach miestnej samosprávy 
    
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
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Uznesenie č. 37-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 4. 6 – Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Rokovací poriadok komisie na ochranu 
verejného záujmu    
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 38-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 4. 7 – Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu - správa  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

3. Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových 
pomerov a Ročné zúčtovanie na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie 
obdobie: 
Vladimíra Fabiana, starostu obce za rok 2014. 
 

4. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že 
Vladimír Fabian, starosta obce vo svojom Oznámení...... uviedol všetky potrebné 
informácie, ktoré sú pravdivé.    

                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 39-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 4. 8 – Organizácia stavebného úradu pre našu obec 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

Informáciu organizácie stavebného úradu obce Hnilčík podľa novelizácie zákona. 
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                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 40-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 4. 9 – Dotácia podľa VZN KSK č. 3/2006 - žiadosť 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
možnosť získania dotácie na akciu: 700. Výročie založenia obce, ukladá podať žiadosť o 
dotáciu na KSK podľa platného VZN, osloviť sponzorov na kultúrnu akciu a určuje termín 
konania osláv na 5. 9. 2015 (sobota)    
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 41-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 5a – Rôzne – vykurovanie Kultúrneho domu – samostatný projekt 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie možnosť vykurovania Kultúrneho domu 
vykurovacím systémom TEZA, naištalovanie fotovoltaických panelov podľa samostatného 
projektu pri predpoklanom náklade 65.000,-- € 
                                                                                                            Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 26. 6. 2015 

 
Uznesenie č. 42-26/6-2015 

z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 26. 6. 2015 

 
k bodu č. 5b – Rôzne – pokračovanie rekonštrukce KD a Ocú – II. etapa 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o pripravovanej II. etape 
rekonštrukcie Kultúrneho domu a ukladá počkať na výzvu a spracovať žiadosť 
    
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 43-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
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k bodu č. 5b – Rôzne – rekonštrukcia MK – Bindt, Roztoky, Cechy 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o predloženej cenovej 
ponuke na opravu miestnych komunikácií penetračným makadamom v hrúbke 90 mm 
kameniva na súsekoch: Bindt – cintorín, pece, Roztoky – banská kolónia, Poľana. 
  
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 44-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 5d – Rôzne – Správa nájomných bytov – informácia zo seminára 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie nové poznatky zo seminára ohľadom 
správy nájomných bytov – nájomné zmluvy, zásady bývania, výpočtu výšky nájomného 
a ukladá pripraviť zásady bývania v nájomných bytoch, nové VZN, pripraviť nové nájomné 
zmluvy a varianty pre výpočet nájomného v nájomných bytoch. 
    
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 45-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 5e – Rôzne – zabezpečenie prevádzky muzeálnej expozície a štôlne, ktoré sú 
v majetku obce cez letnú sezónu 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o zabezpečení prevádzky 
muzeálnej expozície a štôlne počas letnej sezóny takto: 
Pondelok: 9.00-12.00 hod.           13.00-15.00 hod. 
Streda     : 9.00-12.00 hod            13.00-15.00 hod 
Piatok     : 9.00-12.00 hod            13.00-15.00 hod 
Sprievodcovské služby sú zabezpečované cez dobrovoľnícku prácu cez ÚPaSV SNV. 
Nedeľa   : 9.00-16.00 hod. 
Sprievodcovské služby sú zabezpečované cez dobrovoľnícku prácu členov OZ Hnilčík     
 
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 46-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
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zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 5f – Rôzne – obhliadka bytov v bytovke č. súp. 244 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku vykonalo  obhliadku nájomných bytov v bytovke 8 b.j. č. 
súp. 244 okrem bytu č.2 a 7(nájomníci neboli doma) a konštatuje, že najväčšie závady sú 
v byte č. 6 v miestnostiach: kuchyňa, kúpeľňa, spálňa a ukladá v termíne do 31. 7. 2015 
opraviť v uvedených miestnostiach maľovky, vysprávky okolo okien, zapojiť elektrickú 
energiu a odstrániť plieseň. 
 
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

Uznesenie č. 47-26/6-2015 
z 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 26. 6. 2015 
 
k bodu č. 5g– Rôzne – zrušené verejné obstarávanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zrušené verejné obstarávanie na akciu: 
Regenerácia centra obce Hnilčík z dôvodu formálnych chýb. Zároveň berie na vedomie 
informáciu o vyhlásenom novom verejnom obstarávaní.  
                                                                                                          Vladimír Fabian 
                              starosta obce 
  
Hnilčík, 26. 6. 2015 
 

 


