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Zápisnica  
zo VII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

20. 11. 2015 

 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : František Fabian 

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

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 Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2016 
4.2 Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  
      Hnilčík 
4.3 Návrh úpravy Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík 
4.4 Návrh úpravy smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na  
       reprezentačné a propagačné účely 
4.5 Ukončenie nájomných zmlúv:  

- bytovka Hnilčík č. 244, byt č. 3 k 30., 11. 2015 (Kollár D.) 
- bytovka Hnilčík č. 241, byt č. 2 k 31. 12. 2015 (Matúš J. a manž.) 

4.6.    Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 244 byt č. 3 
4.7.    Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytovke  
          Hnilčík č. 244 byt č. 6 (Tomajko J.) 
4.8.    Žiadosť o výmenu 2 izbového nájomného bytu za 3-izbový nájomný  
          byt v prípade uvoľnenia 
4.9.    Žiadosť o prenájom pozemku 
4.10. Harmonogram zasadnutí OZ 2016 
4.11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2016 
4.12. Informácia o investičných akciách 
         - ukončených, neukončených, podaných a pripravovaných         

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
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bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: Novotta Vlastimil - PN 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabián, Ľubomír Kačír 

Návrhová komisia        :  Jurčák Emil, Branislav Murgáč 

Zapisovateľ                  :  Novottová Katarína  
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
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 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

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

4.1 Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2016 
4.2 Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  
      Hnilčík 
4.3 Návrh úpravy Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík 
4.4 Návrh úpravy smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na  
       reprezentačné a propagačné účely 
4.5 Ukončenie nájomných zmlúv:  

- bytovka Hnilčík č. 244, byt č. 3 k 30., 11. 2015 (Kollár D.) 
- bytovka Hnilčík č. 241, byt č. 2 k 31. 12. 2015 (Matúš J. a manž.) 

4.6.    Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 244 byt č. 3 
4.7.    Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytovke  
          Hnilčík č. 244 byt č. 6 (Tomajko J.) 
4.8.    Žiadosť o výmenu 2 izbového nájomného bytu za 3-izbový nájomný  
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          byt v prípade uvoľnenia 
4.9.    Žiadosť o prenájom pozemku 
4.10. Harmonogram zasadnutí OZ 2016 
4.11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2016 
4.12. Informácia o investičných akciách 
         - ukončených, neukončených, podaných a pripravovaných         

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 25. 9. 2015 
Všetky úlohy boli splnene . 
 
Návrh na uznesenie č. 65-20/11-2015 
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 VI. zasadnutia  OZ, konaného 25. 9. 2015 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2016 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh výšky príspevku pre CVČ zriadené 
mimo územia obce pre rok 2016. Príspevok je určený na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce Hnilčík, vo výške, ktorú určí obec. Na odporúčanie ADAM CVČ Sp. 
Nová Ves, starosta obce predložil návrh vo výške 65,-- €/žiak/rok 2016. Zo štátneho rozpočtu 
nám prideľujú finančné prostriedky iba na deti od 5 do 15 rokov veku. Obec však môže 
rozhodnúť o pridelení financií aj inej vekovej kategórii napr. do 25. Starosta obce navrhol 
vekovú hranicu detí do 19 roku veku. 
 
Návrh na uznesenie č. 66-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku v súlade s §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, s prihliadnutím na §6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení určuje výšku finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
na území obce Hnilčík 

1. V centrách voľného času zriadených mimo územia obce Hnilčík 
2. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do 

dovŕšenia 19 rokov veku s trvalým pobytom na území obce zriadených mimo územia 
obce Hnilčík 

maximálne vo výške 65,-- € eur na žiaka na rok 2016, za predpokladu splnenia 
nasledujúcich podmienok: 
Obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra voľného času  
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K žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane platného rozhodnutia riaditeľa centra 
voľného času o prijatí žiaka na školský rok 2015/2016, aktuálna a platná zriaďovacia listina 
centra voľného času 
Žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní záujmového vzdelávania, ktorá určí 
ďalšie podmienky financovania 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá s týmto uznesením písomne oboznámiť všetky 
CVČ, ktoré požiadali o príspevok na školský rok 2015/2016. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.2 – Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
obce Hnilčík 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hnilčík.  
Podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených 
všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnanosti. 
Od roku 2009 platí v obci Hnilčík VZN č. 7 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
obce, ktoré určuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu. 
Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien, na potrebu úpravy a doplnenia ustanovení, ktoré 
v doteraz platnom VZN absentovali, ako aj na zmeny v štruktúre sa predkladá nové všeobecne 
záväzné nariadenie. 
 
Návrh na uznesenie č. 67-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce a ruší VZN č. 7 o dotáciách. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.3. – Návrh úpravy Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Hnilčík 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy Zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík. 
Návrh úpravy predkladáme v záujme zosúladenia už existujúcich Zásad hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Hnilčík s platným znením zákona 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
 Zmeny sú popísané a vyznačené v samotnom dokumente. 
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Návrh na uznesenie č. 68-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  úpravy v Zásadách hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce HNILČÍK s účinnosťou od 1. 1. 2016 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.4 – Návrh úpravy smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 
reprezentačné a propagačné účely 
Katarína Novottová, zamestnanec obce Hnilčík predložila Obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku návrh vykonanie úprav smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 
reprezentačné a propagačné účely.  
Tieto pravidlá upravujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 
a propagačné účely z rozpočtu Obce Hnilčík. Výdavky na reprezentačné a propagačné účely 
sú osobitné výdavky obce. Pre hospodárne využívanie verejných finančných prostriedkov je 
potrebné stanoviť podmienky a spôsob používania týchto prostriedkov. 
V už platnom vnútornom predpise sa touto úpravou dopĺňa spôsob účtovania v jednotlivých 
prípadoch použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely. Doplnky sú v materiály 
zvýraznené. Do vnútorného predpisu sa do prílohy dokladá:  Špecifikácia výdavkov na 
reprezentačné účely, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou účtovného dokladu. 
 
Návrh na uznesenie č. 69-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  úpravy v vo vnútornom predpise o rozsahu 
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely s účinnosťou od 1. 1. 2016 
  
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.5 – Ukončenie nájomných zmlúv 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o došlých žiadostiach na 
ukončenie nájomných zmlúv: 

- Kollár Daniel a Majkuthová Zuzana, bytovka Hnilčík č. súp. 244, byt č. 3 k 30. 11. 
2015 

- Matúš Jozef a manž. Tatiana, bytovka Hnilčík č. súp. 241, byt č, 2 k 31. 12. 2015  
 
Návrh na uznesenie č. 70-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ukončenie nájomných zmlúv v týchto 
bytoch: 

- Bytovka Hnilčík č. súp. 244, byt č. 3 – Kollár Daniel a Majkuthová Zuzana k 30. 11. 
2015 

- Bytovka Hnilčík č. súp. 241, byt č. 2 – Matúš Jozef a manž. Tatiana k 31. 12. 2015 
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a ukladá oznámiť nájomníkom, aby v bytoch previedli hygienickú maľbu a pripravili byty 
k odovzdaniu obci. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4 František Fabian, Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.6 – Pridelenie nájomného bytu v bytovke Hnilčík č. súp. 244, byt č. 3 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu prehľad  žiadateľov, ktorí 
spĺňali podmienky pre pridelenie nájomného bytu a doporučil žiadostiam vyhovieť. Obecné 
zastupiteľstvo hlasovalo verejne a nájomný byt bol pridelený p. Lucii Mockovej, bytom 
Švedlár.  
 
Návrh na uznesenie č. 71-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Luciu 
Mockovú, bytom Švedlár 38 od 1. 12. 2015 – 30. 6. 2018, v zmysle VZN č. 1/2015 
o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených a nadobudnutých 
s podporou štátu 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.7 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytovke Hnilčík 
č. súp. 244, byt č. 6 (Tomajko) 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jána Tomajka 
o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytovke Hnilčík č. súp. 244, byt č. 6. Obecné 
zastupiteľstvo do dlhom zvažovaní rozhodlo, že nájomná zmluva žiadateľovi nebude 
predĺžená z dôvodu, že nájomca nemá zapojenú elektrickú energiu a následne chátra interiér 
bytu a zároveň z dôvodu nevykurovania aj bytu pod ním. Po odstránení nedostatkov v termíne 
do 31. 12. 2015 obecné zastupiteľstvo znova prerokuje žiadosť. V prípade neodstránenia 
nedostatkov nájomná zmluva končí 31. 12. 2015. 
 
Návrh na uznesenie č. 72-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa 
z dôvodu: žiadateľ nemá zapojenú elektrickú energiu a následne chátra interiér bytu.  
Obecné zastupiteľstvo ukladá oznámiť túto skutočnosť nájomníkovi a vyzvať ho, aby tieto 
nedostatku odstránil do 31. 12. 2015. Po odstránení nedostatkov obecné zastupiteľstvo znova 
prerokuje žiadosť. V opačnom prípade t. j. pri neodstránení nedostatkov predmetná nájomná 
zmluva končí uplynutím dohodnutej doby. 
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k bodu č. 4.8 – Žiadosť o výmenu 2 izbového nájomného bytu za 3-izbový nájomný byt 
v prípade uvoľnenia 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jána Schmidta 
o výmenu 2-izbového bytu za 3-izbový byt v prípade uvoľnenia. Vzhľadom na skutočnosť, že 
nájomník nemá voči obci žiadne nedoplatky na nájomnom odporučil obecnému zastupiteľstvu 
žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie č. 73-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje výmenu 2-izbového nájomného bytu za 3-izbový 
nájomný pre žiadateľa Ján Schmidta v prípade uvoľnenia. 
        
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.9 – Žiadosť o prenájom pozemku 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jozef Mráza, 
bytom Hnilčík – Ráztoky o prenájom pozemku, parc. č. C KN 1251 vo výmere 274 m2, ako 
trvalý trávnatý  v k. ú. Hnilčík na dobu 10 rokov. Upozornil však na skutočnosť, že na 
uvedenej parcele parkujú osobné autá v prípade potreby pri pohreboch.  
 
Návrh na uznesenie č. 74-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s prenájmom parcely č. C KN 1251 pre žiadateľa 
Jozefa Mráza, Hnilčík za podmienky zachovania možnosti parkovania motorových vozidiel 
na predmetnej parcele v prípade konania pohrebu. Uvedenú podmienku ukladá zapracovať 
do nájomnej zmluvy. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
        
k bodu č. 4.10 –Harmonogram zasadnutí OZ 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu harmonogram riadnych 
zasadnutí OZ v roku 2016. Harmonogram je vypracovaný v zmysle zákona 369/1900 Z. z. 
o obecnom zriadení. V prípade potreby budú zvolané ďalšie riadne zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 
Návrh na uznesenie č. 75-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2016. V prípade potreby  budú zvolané ďalšie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.11 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2016 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2016. Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom 
úrade v Hnilčíku, bude sa riadiť zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontroly budú vykonávané 
priebežne, v rozsahu, ktorý bude schválený obecným zastupiteľstvom na I. a II. polrok 2016.  
 
Návrh na uznesenie č. 76-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I.  a II. polrok 2016  
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.12 – Informácia o investičných akcia – ukončených, neukončených, 
podaných a pripravovaných 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o : 

1. Ukončené akcie - Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu 
obce Hnilčík – ukončená čiastkovým kolaudačným rozhodnutím 

2. Neukončené akcie – Regenerácia centra obce Hnilčík – akcia nie je dokončená 
z dôvodu prebiehajúcej kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. O priebehu 
a výsledku kontroly bude OZ informované. 

3. Podané žiadosti na investičné akcie : 
      Environmentálny fond – fotovoltaika – výška požadovanej dotácie  39.900,-- € 
      Environmentálny fond – vykurovanie KD – výška požadovanej dotácie 56.690,-- € 
4. Pripravované akcie – predložil obecnému zastupiteľstvu materiál, v ktorom boli 

možnosti investičných akcií. Ide o nenávratné finančné príspevky z programu rozvoja 
vidieka SR 2014-2020. Informoval OZ aj o potrebných nákladoch na podanie týchto 
žiadostí. 

 
Návrh na uznesenie č. 77-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

1. berie na vedomie – informáciu o ukončených investičných akciách a to:  
- Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu obce 

Hnilčík  – ukončená čiastočným kolaudačným rozhodnutím 
2. berie na vedomie – informáciu o neukončených investičných akciách a to: 

- Regenerácia centra obce Hnilčík – investičná akcia nie je ukončená z dôvodu 
prebiehajúcej kontroly na Úrade verejného obstarávania. 

3. berie na vedomie – informáciu o podaných žiadostiach na investičné akcie a to: 
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- Environmentálny fond – fotovoltaika – výška požadovanej dotácie  39.900,-- € 
- Environmentálny fond – vykurovanie KD – výška požadovanej dotácie 

56.690,-- € 
4. schvaľuje podanie žiadosti na tieto investičné akcie z programu rozvoja vidieka SR na 

rok 2014-2020 
- číslo výzvy: 14/PRV/2015, číslo opatrenia: 7, číslo podopatrenia: 7.5 – 

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie , aktivita: 
miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, 
zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.       

- číslo výzvy: 13/PRV/2015, číslo opatrenia: 7, číslo podopatrenia: 7.2 – 
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr ......, aktivita:  

            1. Výstava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,  
                chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok  
            2. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev,  
                námestí, parkov a pod.    

- číslo výzvy: 12/PRV/2015, číslo opatrenia 7, číslo podopatrenia: 7.4 Podpora 
na investície do vytváranie, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvislej infraštruktúry. aktivita: 
1. Rekonštrukcia existujúcich kultúrnych domov 
2. Zvyšovanie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu .... 

    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
k bodu č. 5. Rôzne 
 

1. Premiestnenie autobusovej zastávky pri Zajacovi 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku o došlej žiadosti od skupiny 
vodičov spoločnosti Eurobus a. s. , Spišská Nová Ves o premiestnenie zastávky pri Zajacovi 
v smere od Nálepkova z dôvodu, že doterajšie umiestnenie je nevyhovujúce: 

- Zastávka sa nachádza v neprehľadnej zákrute a súčasne v križovatke 
- V zimnom období sú nútení zastavovať v protismere, aby boli schopní zo 

zastávky odísť bez problémov. 
Vzhľadom na to, že obec nie je vlastníkom komunikácie a vzhľadom na skutočnosť, že obec 
dáva iba súhlas na umiestnenie zastávky bola predmetná žiadosť aj s prílohami odstúpená na 
Správu ciest KSK, Košice.  
Dňa 18. 11. 2015 bol obci doručený list, že Správa ciest KSK Košice odstúpila predmetnú 
žiadosť aj s prílohami na Úrad KSK Košice. 
 
Návrh na uznesenie č. 78-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

1. berie na vedomie žiadosť vodičov autobusov Eurobus a. s., Spišská Nová Ves 
o premiestnenie zastávky pri Zajacovi v smere od Nálepkova. 

2.  berie na vedomie odstúpenie žiadosti zo strany obce Správe ciest KSK.  
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3. berie na vedomie oznámenie Správy ciest KSK, Košice o odstúpení žiadosti na Úrad 
KSK Košice. 

 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 

2. Začatie kolaudačného konania pre ČOV pre jestvujúci bytový dom 8 b.j. a MŠ 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o začatí kolaudačného konania ČOV pre 
jestujúci bytový dom 8 b.j. a MŠ. 
 
Návrh na uznesenie č. 79-20/11-2015 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie začatie kolaudačného konania ČOV pre 
jestvujúci bytový dom 8 b.j. a MŠ. 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3 František Fabian,  Ľubomír Kačír ml., Emil Jručák 

proti 1  Branislav Murgáč 
zdržal sa 0  

Neprítomný  1 Vlastimil Novotta 

 
 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia zo VII. 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 20.00  hod. 

 
Zapísal/(a): Novottová Katarína  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                               ;                        starosta obce 

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

Kačír Ľubomír       ........................................ 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 
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Uznesenie č. 65-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z VI. zasadnutia OZ konaného dňa 25. 9. 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 VI.  zasadnutia OZ, konaného 25. 9. 2015 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 

 
Uznesenie č. 66-20/11-2015 

Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 20. 11. 2015 

 
k bodu 4.1 – Návrh výšky príspevku pre CVČ pre rok 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku v súlade s §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, s prihliadnutím na §6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení určuje výšku finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
na území obce Hnilčík 

3. V centrách voľného času zriadených mimo územia obce Hnilčík 
4. V cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do 

dovŕšenia 19 rokov veku s trvalým pobytom na území obce zriadených mimo územia 
obce Hnilčík 

maximálne vo výške 65,-- € eur na žiaka na rok 2016, za predpokladu splnenia 
nasledujúcich podmienok: 
Obci bude doručená písomná žiadosť zriaďovateľa centra voľného času  
K žiadosti bude doložený menný zoznam žiakov vrátane platného rozhodnutia riaditeľa centra 
voľného času o prijatí žiaka na školský rok 2015/2016, aktuálna a platná zriaďovacia listina 
centra voľného času 
Žiadateľ uzavrie s obcou písomnú dohodu o financovaní záujmového vzdelávania, ktorá určí 
ďalšie podmienky financovania 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá s týmto uznesením písomne oboznámiť všetky 
CVČ, ktoré požiadali o príspevok na školský rok 2015/2016. 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 
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Uznesenie č. 67-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4.2 – Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
obce Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce a ruší VZN č. 7 o dotáciách. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 68-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 
k bodu č. 4. 3 – Návrh úpravy Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  úpravy v Zásadách hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce HNILČÍK s účinnosťou od 1. 1. 2016 

 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 

 
Uznesenie č. 69-20/11-2015 

Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 20. 11. 2015 

 
k bodu č. 4. 4. Návrh úpravy smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 
reprezentačné a propagačné účely 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  úpravy v vo vnútornom predpise o rozsahu 
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely s účinnosťou od 1. 1. 2016 
 

                                                                                  Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 
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Uznesenie č. 70-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 
k bodu č. 4.5. Ukončenie nájomných zmlúv 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ukončenie nájomných zmlúv v týchto 
bytoch: 

- Bytovka Hnilčík č. súp. 244, byt č. 3 – Kollár Daniel a Majkuthová Zuzana k 30. 11. 
2015 

- Bytovka Hnilčík č. súp. 241, byt č. 2 – Matúš Jozef a manž. Tatiana k 31. 12. 2015 
 

a ukladá oznámiť nájomníkom, aby v bytoch previedli hygienickú maľbu a pripravili byty 
k odovzdaniu obci. 
 

                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 71-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4.6. Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 244 byt. č. 3 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Luciu 
Mockovú, bytom Švedlár 38 od 1. 12. 2015 – 30. 6. 2018, v zmysle VZN č. 1/2015 
o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených a nadobudnutých 
s podporou štátu 
                                                                                     

      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 72-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4. 7- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytoke Hnilčík 
č. súp. 244, byt č. 6 – Tomajko Ján 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa 
z dôvodu: žiadateľ nemá zapojenú elektrickú energiu a následne chátra interiér bytu.  
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Obecné zastupiteľstvo ukladá oznámiť túto skutočnosť nájomníkovi a vyzvať ho, aby tieto 
nedostatku odstránil do 31. 12. 2015. Po odstránení nedostatkov obecné zastupiteľstvo znova 
prerokuje žiadosť. V opačnom prípade t. j. pri neodstránení nedostatkov predmetná nájomná 
zmluva končí uplynutím dohodnutej doby. 
         Vladimír Fabian 
            Starosta obce 
Hnilčík, 20. 11. 2015 

Uznesenie č. 73-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4. 8- Žiadosť o výmenu2-izbového nájomného bytu za 3-izbový nájomný byt 
v prípade uvoľnenia (Schmidt Ján) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje výmenu 2-izbového nájomného bytu za 3-izbový 
nájomný pre žiadateľa Ján Schmidta v prípade uvoľnenia. 
 
         Vladimír Fabian 
                      starosta obce 
 
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 74-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4. 9- Žiadosť o prenájom pozemku 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s prenájmom parcely č. C KN 1251 pre žiadateľa 
Jozefa Mráza, Hnilčík za podmienky zachovania možnosti parkovania motorových vozidiel 
na predmetnej parcele v prípade konania pohrebu. Uvedenú podmienku ukladá zapracovať 
do nájomnej zmluvy. 
 
         Vladimír Fabian 
           starosta obce 
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 
 

Uznesenie č. 75-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4. 10. – Harmonogram zasadnutí OZ 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2016. V prípade potreby  budú zvolané ďalšie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 
         Vladimír Fabian 
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           starosta obce 
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 76-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4. 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I.  a II. polrok 2016  
 
         Vladimír Fabian 
           starosta obce 
Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 77-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 4.12 Informácia o investičných akciách – ukončených, neukončených, 
podaných a pripravovaných 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

5. berie na vedomie – informáciu o ukončených investičných akciách a to:  
- Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu obce 

Hnilčík  – ukončená čiastočným kolaudačným rozhodnutím 
6. berie na vedomie – informáciu o neukončených investičných akciách a to: 

- Regenerácia centra obce Hnilčík – investičná akcia nie je ukončená z dôvodu 
prebiehajúcej kontroly na Úrade verejného obstarávania. 

7. berie na vedomie – informáciu o podaných žiadostiach na investičné akcie a to: 
- Environmentálny fond – fotovoltaika – výška požadovanej dotácie  39.900,-- € 
- Environmentálny fond – vykurovanie KD – výška požadovanej dotácie 

56.690,-- € 
8. schvaľuje podanie žiadosti na tieto investičné akcie z programu rozvoja vidieka SR na 

rok 2014-2020 
- číslo výzvy: 14/PRV/2015, číslo opatrenia: 7, číslo podopatrenia: 7.5 – 

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie , aktivita: 
miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, 
zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.       

- číslo výzvy: 13/PRV/2015, číslo opatrenia: 7, číslo podopatrenia: 7.2 – 
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr ......, aktivita:  
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            1. Výstava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,  
                chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok  
            2. Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev,  
                námestí, parkov a pod.    

- číslo výzvy: 12/PRV/2015, číslo opatrenia 7, číslo podopatrenia: 7.4 Podpora 
na investície do vytváranie, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvislej infraštruktúry. aktivita: 

 
 
 

3. Rekonštrukcia existujúcich kultúrnych domov 
4. Zvyšovanie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu .... 

 
 

Vladimír Fabian 
           starosta obce 

Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 78-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 5.- Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

4. berie na vedomie žiadosť vodičov autobusov Eurobus a. s., Spišská Nová Ves 
o premiestnenie zastávky pri Zajacovi v smere od Nálepkova. 

5.  berie na vedomie odstúpenie žiadosti zo strany obce Správe ciest KSK.  
6. berie na vedomie oznámenie Správy ciest KSK, Košice o odstúpení žiadosti na Úrad 

KSK Košice. 
 

Vladimír Fabian 
           starosta obce 

Hnilčík, 20. 11. 2015 
 

Uznesenie č. 79-20/11-2015 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 20. 11. 2015 
 

k bodu č. 5. – Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie začatie kolaudačného konania ČOV pre 
jestvujúci bytový dom 8 b.j. a MŠ. 
 

Vladimír Fabian 
           starosta obce 

Hnilčík, 20. 11. 2015 
 


