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Zápisnica  
z VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

25. 9. 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. Podanie žiadosti na Environmentálny fond v oblasti vykurovania 

- TEZA 2000, 6000 do   9. 10. 2015  (rok 2015) 

- Fotovoltalita          do 31. 10. 2015 (rok 2016) 

                 4.2. Výročie 700 rokov obce 

     4.3. Vykonané kontroly – podanie informácie 

- Environmentálny fond Bratislava 

- Hydrometeorologický ústav Košice 

    4.4.    Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2015 

    4.5.    VZN č. 2/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu opráv a údržby pre  

               obecné nájomné byty 

    4.6.    Rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu v roku 2015 

     5.  Rôzne 

     6.  Uznesenia 

     7.  Záver 

 
 
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: neboli 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 
schvaľuje 

 

navrhnutý  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: 
 

5. Otvorenie 

6. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

7. Informácia o plnení uznesení 

8. Program 

4.1. Podanie žiadosti na Environmentálny fond v oblasti vykurovania 

- TEZA 2000, 6000 do   9. 10. 2015  (rok 2015) 

- Fotovoltalita          do 31. 10. 2015 (rok 2016) 

                 4.2. Výročie 700 rokov obce 

     4.3. Vykonané kontroly – podanie informácie 

- Environmentálny fond Bratislava 

- Hydrometeorologický ústav Košice 

    4.4.    Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2015 

    4.5.    VZN č. 2/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu opráv a údržby pre  

               obecné nájomné byty 

    4.6.    Rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu v roku 2015 

     5.  Rôzne 

     6.  Uznesenia 

     7.  Záver 
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo V. zasadnutia OZ konaného dňa 5. 8. 2015 
Všetky úlohy boli splnene . 

 
Návrh na uznesenie č. 56-25/9-2015 
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 V. zasadnutia  OZ, konaného 5. 8. 2015 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, 

Branislav Murgáč 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Podanie žiadosti na Environmentálny fond v oblasti vykurovania Obecného 
úradu a Kultúrneho domu 
 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti podania žiadosti o dotáciu na 

projekt TEZA 2000,6000 v termíne do 9., 10. 2015 (pre rok 2015) a možnosť podania žiadosti 

o dotáciu na fotovoltaiku do 31. 10. 2015 ( pre rok 2016) 
 
Návrh na uznesenie č. 57-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

berie na vedomie 
informáciu o možnosti podania žiadosti  v oblasti vykurovania:  

- TEZA 2000,6000 do 9. 10. 2015 (pre rok 2015) 

- Fotovoltalika do 31. 10. 2015 (pre rok 2016) 

 

a ukladá podať žiadosti na dotáciu do stanoveného termínu. 

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

Branislav Murgáč 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

k bodu č. 4.2 – Výročie 700 rokov obce Hnilčík 
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu správu  o priebehu osláv 700.výročia obce 

Hnilčík. Skonštatoval, že oslavy prebehli v úplnom poriadku (okrem večerného počasia), 

odozva zo strany občanov zúčastnených na vedeckej prednáške a kultúrnom programe bola 

výborná. Z prednesených príspevkov bude vytlačený zborník prednášok v rámci projektu: 

Vedecká konferencia o montánnej histórii obce Hnilčík. 

 

Návrh na uznesenie č. 58-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie podanú informáciu z uskutočnených 

osláv pri príležitosti 700. Rokov obce Hnilčík.  
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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. 4.3. – Vykonané kontroly – podanie informácie 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uskutočnených 

uskutočnených kontrolách:  

- Environmentálny fond Bratislava – akcia: „Zníženie energetickej náročnosti 

a rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Hnilčík“ - výsledok kontroly: nebolo zistené 

porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných predpisov  

- Slovenský metrologický inšpektorát Bratislava – kontrola na plnenie si povinnosti 

ohľadom vodovodných radov – uložené opatrenia: zabezpečiť priemyselné meradlá na 

vodojemy a preciachovanie vodomerov.   

 

Návrh na uznesenie č. 59-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo  Obce Hnilčík  berie na vedomie informáciu o uskutočnených 

kontrolách:  

- Environmentálny fond Bratislava – akcia: „Zníženie energetickej náročnosti 

a rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Hnilčík“ - výsledok kontroly: nebolo zistené 

porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných predpisov  

Slovenský metrologický inšpektorát Bratislava – kontrola na plnenie si povinnosti ohľadom 

vodovodných radov – uložené opatrenia: zabezpečiť priemyselné meradlá na vodojemy 

a preciachovanie vodomerov.  

    
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 – Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2015 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík predložila Obecnému zastupiteľstvu 

v Hnilčíku návrh na použitie rezervného fondu v roku 2015 vzhľadom na nutnosť riešenia 

havarijného stavu vodojemu Tokárne a vodovodného radu Dolný Hnilčík a nutnosť 

technického zhodnotenia vodovodných systémov v obci na základe vykonanej kontroly 

Slovenského metrologického inšpektorátu a to použitím rezervného fondu . 

 
Návrh na uznesenie č. 60-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie vzniknutú havarijnú situáciu na obecnom 

vodojeme a obecnom vodovodnom rade a 
prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 
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          a). na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku obce (vodovodný    
                rad Dolný Hnilčík a vodojem Tokárne) v zmysle ustanovenia §10 odsek 9  

                zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

                a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

          b)   nákup 30 ks domových vodomerov a 1ks hlavného vodomeru do vodojemu Bindt  

                v rámci technického zhodnotenia vodovodných systémov v obci Hnilčík. 

    
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 – VZN č. 2/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu opráv a údržby pre 
obecné nájomné bytu obstarané prostredníctvom štátnej podpory bývania 
Katarína Novottová, pracovník obce predložila Obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku návrh na 

tvorbu a čerpanie fondu opráv a údržby, ktorý je obec povinná tvoriť v zmysle §18, ods. 2, 

zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania. VZN č. 2/2015 je vypracované v zmysle 

uvedeného zákona a obsahuje tvorbu fondu, použitie fondu a hospodárenie s fondom a prílohu 

tvorí Nariadenie vlády SR č. 87/1995 – Drobné úpravy v byte súvisiace s jeho používaním. 

 
Návrh na uznesenie č. 53-5/8-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje VZN č. 2/2015 – Zásady tvorby a čerpania 

fondu opráv a údržby pre obecné byty obstarané prostredníctvom štátnej podpory bývania. 
 

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 – Rozpočtové opatrenia 1-15 – zmena rozpočtu obce Hnilčík na rok 2015 
Katarína Novottová, pracovník obce predložila Obecnému zastupiteľstvu zmeny rozpočtu 

obce pre rok 2015 formou rozpočtových opatrení v zmysle zákona § 14, ods. 2č. 583/2003 Z. 

z. o rozpočtových právidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle 

uznesenia OZ v Hnilčíku 52-14/11-2008. Zmeny rozpočtu obce Hnilčík na rok 2015 boli 

vypracované na základe t. č. známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj 

výdavkovej časti rozpočtu. 
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Rozpočtové opatrenia prinášajú túto zmenu: 

 Schválený 
rozpočet 2015 

Zmeny rozpočtu Rozpočet 2015 
po zmenách 

Bežné príjmy 185.138,-- +14.535,-- 199.673,-- 

Kapitálové príjmy 5.000,-- +188.906,-- 193.906,-- 

Príjmy spolu 190.138,-- 203.441,-- 393.579,-- 
Príjmy finančných operácií 7.000,-- 0,-- 7.000,-- 

ZDROJE SPOLU 197.138,-- 203.441,-- 400.579,-- 
Bežné výdavky 174.138,-- +4.522,-- 178.660,-- 

Kapitálové výdavky 3.400,-- +198.849,-- 202.249,-- 

Výdavky spolu  177.538,-- 203.371,-- 380.909,-- 

Výdavky finančných operácií 19.600,-- 0,-- 19.600,-- 

POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 197.138,-- 203.371,-- 400.509,-- 
Bežný rozpočet +11.000,-- +10.013,-- +21.013,-- 

Kapitálový rozpočet +1.600,-- -9.943,-- -8.343,-- 

Výsledok rozpočtového 
hospodárenia 

+12.600,-- +70,-- +12.670,-- 

Finančné operácie -12.600,-- 0,-- -12.600,-- 

Výsledok hospodárenia -
celkový 

0,-- +70,-- +70,-- 

 
Návrh na uznesenie č. 62-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Hnilčík na rok 

2015 v zmysle zákona č. 583/2014 Z. z., §14, odst.2 a v zmysle uznesenia obecného 

zastupiteľstva v Hnilčíku č. 52-14/11-2008,  podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-

15/2015.  

 
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 č. 5. Rôzne 
 

1. Refundácia snehovej kalamity 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku o refundovaní nákladov 

vynaložených na snehovú kalamitu v marci 2015, zo strany štátu v celkovej výške 3.916,-- €. 

 
Návrh na uznesenie č. 63-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie refundáciu nákladov zo strany štátu na 

snehovú kalamitu v marci 2015 v celkovej výške 3.916,-- € 

    
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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2. Možnosť odkúpenia pozemku 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe a možnosti odkúpenia, výmeny, 

prípadne iného vysporiadania pozemkových nehnuteľnosti od p. Kubičára v rámci 

vysporiadania vlastníckych vzťahov obce Hnilčík.  

Poslanci OZ poverili starostu na ďalšie jednania ohľadom tohto vysporiadania.  V kúpnej 

cene je potrebné zohľadniť aj výšku znaleckého posudku, ktorý je povinnosť vyhotoviť. 

 

Návrh na uznesenie č. 64-25/9-2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie možnosť odkúpenia resp. 

vysporiadania, zámenou  pozemku s p. Jánom Kubičárom. V prípade ďalšieho jednania 

ohľadom pozemku v kúpnej cene zohľadniť aj cenu znaleckého posudku. 

 
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 V. 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. 

 
 
 
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. 56-25/9-2015 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25.9.2015 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ konaného dňa 5. 8. 2015 
   
    Obecné  zastupiteľstvo Obce Hnilčík podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.    

berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení z V.  zasadnutia OZ, konaného 5. 8. 2015 

 

                                                                                                               Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 

 
Uznesenie č. 57-25/9-2015 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25.9.2015 

 
k bodu 4.1 – Podanie žiadosti na Environmentálny fond v oblasti vykurovania Obecného 
úradu a Kultúrneho domu 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  

berie na vedomie 
informáciu o možnosti podania žiadosti  v oblasti vykurovania:  

- TEZA 2000,6000 do 9. 10. 2015 (pre rok 2015) 

- Fotovoltalika do 31. 10. 2015 (pre rok 2016) 

 

a ukladá podať žiadosti na dotáciu do stanoveného termínu. 

                                                                                                               Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 

 
Uznesenie č. 58-25/9-2015 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25.9.2015 

 
k bodu č. 4.2 – Výročie 700. rokov obce 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík berie na vedomie podanú informáciu z uskutočnených 

osláv pri príležitosti 700. Rokov obce Hnilčík.  

 

                                                                                                             Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 
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Uznesenie č. 59-25/9-2015 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25.9.2015 
 

k bodu č. 4. 3 – Vykonané kontroly – podanie informácie 
 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Hnilčík  berie na vedomie informáciu o uskutočnených 

kontrolách:  

- Environmentálny fond Bratislava – akcia: „Zníženie energetickej náročnosti 

a rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Hnilčík“ - výsledok kontroly: nebolo zistené 

porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných predpisov  

- Slovenský metrologický inšpektorát Bratislava – kontrola na plnenie si povinnosti 

ohľadom vodovodných radov – uložené opatrenia: zabezpečiť priemyselné meradlá na 

vodojemy a preciachovanie vodomerov.   

                                                                                                               Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 5. 8. 2015 

 
Uznesenie č. 60-25/9-2015 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 25.9.2015 

 
k bodu č. 4. 4. Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie vzniknutú havarijnú situáciu na obecnom 

vodojeme a obecnom vodovodnom rade a 
prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

 

          a). na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku obce (vodovodný    
                rad Dolný Hnilčík a vodojem Tokárne) v zmysle ustanovenia §10 odsek 9  

                zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

                a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

          b)   nákup 30 ks domových vodomerov a 1ks hlavného vodomeru do vodojemu Bindt  

                v rámci technického zhodnotenia vodovodných systémov v obci Hnilčík. 

 

                                                                                  Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 
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Uznesenie č. 61-25/9-2015 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25.9.2015 
 
k bodu č. 4.5. VZN č. 2/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu opráv a údržby pre 
obecné nájomné byty obstarané prostredníctvom štátnej podpory bývania 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje VZN č. 2/2015 – Zásady tvorby a čerpania 

fondu opráv a údržby pre obecné byty obstarané prostredníctvom štátnej podpory bývania 
 

                                                                             Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 

 

Uznesenie č. 62-25/9-2015 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25.9.2015 
 

k bodu č. 4.6. Rozpočtové opatrenia 1-15 – zmena rozpočtu obce Hnilčík na rok 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Hnilčík na rok 

2015 v zmysle zákona č. 583/2014 Z. z., §14, odst.2 a v zmysle uznesenia obecného 

zastupiteľstva v Hnilčíku č. 52-14/11-2008,  podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-

15/2015.  

 Schválený 
rozpočet 2015 

Zmeny rozpočtu Rozpočet 2015 
po zmenách 

Bežné príjmy 185.138,-- +14.535,-- 199.673,-- 

Kapitálové príjmy 5.000,-- +188.906,-- 193.906,-- 

Príjmy spolu 190.138,-- 203.441,-- 393.579,-- 
Príjmy finančných operácií 7.000,-- 0,-- 7.000,-- 

ZDROJE SPOLU 197.138,-- 203.441,-- 400.579,-- 
Bežné výdavky 174.138,-- +4.522,-- 178.660,-- 

Kapitálové výdavky 3.400,-- +198.849,-- 202.249,-- 

Výdavky spolu  177.538,-- 203.371,-- 380.909,-- 

Výdavky finančných operácií 19.600,-- 0,-- 19.600,-- 

POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 197.138,-- 203.371,-- 400.509,-- 
Bežný rozpočet +11.000,-- +10.013,-- +21.013,-- 

Kapitálový rozpočet +1.600,-- -9.943,-- -8.343,-- 

Výsledok rozpočtového 
hospodárenia 

+12.600,-- +70,-- +12.670,-- 

Finančné operácie -12.600,-- 0,-- -12.600,-- 

Výsledok hospodárenia -
celkový 

0,-- +70,-- +70,-- 
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 Vladimír Fabian 

 starosta obce  
Hnilčík, 25. 9. 2015 

 

Uznesenie č. 63-25/9-2015 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25.9.2015 
 

k bodu č. 5. – Rôzne  
 

1. Preplatenie snehovej kalamity 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie preplatenie nákladov zo strany štátu 

na snehovú kalamitu v marci 2015 v celkovej výške 3.916,-- € 

 

                                                                             Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 

Uznesenie č. 64-25/9-2015 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 25.9.2015 
 

k bodu č. 5. – Rôzne  
 

2. Možnosť odkúpenia pozemku 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie možnosť odkúpenia resp. 

vysporiadania, zámenou  pozemku s p. Jánom Kubičárom. V prípade ďalšieho jednania 

ohľadom pozemku v kúpnej cene zohľadniť aj cenu znaleckého posudku. 

 

                                                                             Vladimír Fabian 

                              starosta obce  

Hnilčík, 25. 9. 2015 

 

 


