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Zápisnica  
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

8. 7. 2016 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Emil Jurčák 

          Ľubomír Kačír ml. 
                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta  
 
Neprítomní:      Branislav Murgáč – ospravedlnený, Vlastimil Novotta - PN,  

Ďalší prítomní: -- 
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. VZN obce Hnilčík č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
        a s drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Hnilčík - návrh 
4.2. Úprava rozpočtu 2016  
4.3. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
4.4. Prevádzka MŠ – prihlásené deti do MŠ na školský rok 2016/2017 
4.5. Informácia o podaných projektoch 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  3 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabian, Emil Jurčák 

Návrhová komisia        :  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

 
 



 2

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 3  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

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

4.1.  VZN obce Hnilčík č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
         a s drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Hnilčík - návrh 
4.2.  Úprava rozpočtu 2016 
4.3.  Návrh na čerpanie rezervného fondu 
4.4.  Prevádzka MŠ – prihlásené deti do MŠ na školský rok 2016/2017 
4.5.  Informácia o podaných projektoch 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ konaného dňa 15. 4. 2016 
Všetky úlohy boli splnené okrem uznesenia č. 7-22/1-2016, ktoré sa bude riešiť v II. polroku 
2016 – uznesenie sa plní 
 
Návrh na uznesenie č. 27-8/7-2016 
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 z II. zasadnutia  OZ, konaného 15. 4. 2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 
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K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – VZN obce Hnilčík č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Hnilčík 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku návrh na VZN 
obce Hnilčík č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými komunálnymi 
odpadmi na území obce Hnilčík. Nový zákon č. 79/2016 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Podľa §135 ods. 15 
zákona je povinnosťou obce VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými 
odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov (zákon č. 223/2001 Z. z.) uviesť do 
súladu s novým zákonom do 30. júna 2016. Materiál bol poslancom predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 28-7/8-2016 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a d 
drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Hnilčík s účinnosťou od 25. 7. 2016. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

 
k bodu č. 4. 2 – Úprava rozpočtu 2016 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil (spracovaný pracovníčkou Ocú) obecnému 
zastupiteľstvu v Hnilčíku zmeny rozpočtu obce pre rok 2016 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 2016 boli vypracované na základe t. č. známych 
skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Zároveň bol 
predložený aj konečný stav rozpočtu k 31. 12. 2015. Prehľad rozpočtu je prílohou tejto 
zápisnice. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 29-8/7-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Hnilčík na rok 2016 v zmysle 
zákona č. 583/2014 Z.z.. §14, ods. 2 a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku 
č. 52-14/11-2008, podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-10/2016. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 
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k bodu č. 4.3 – Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
Návrh obecnému zastupiteľstvu na čerpanie rezervného predniesol Vladimír Fabian, starosta 
obce. V súvislosti s ustanovením §10 ods. 9 a §15 ods. 2 Zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie peňažných fondov 
obce V prípade čerpania RF na kapitálové výdavky dôjde k zapojeniu finančných 
prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu cez príjmové operácie. Rovnaká výška 
finančných prostriedkov sa prejaví v kapitálových výdavkoch na konkrétnu investičnú akciu:  
 -  zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov do vodojemov  
 -  realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky: „Oprava obecnej budovy v obci    
    Hnilčík“ (Materská škola) 
- kúpu pozemku parc č. CKN 349/2 ako ZP vo výmere 93 m2 a parc. č. C KN 347/5 ako 

TTP vo výmere 145 m2 obidve v k. ú. Hnilčík od p. Jána Kubičára s manželkou Beátou, 
bytom Spišská Nová Ves v rámci dousporiadania vlastníckych vzťahov. 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 30-8/7-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov do vodojemov  
-  realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky: „Oprava obecnej budovy 

v obci Hnilčík“ (Materská škola) 
- kúpu pozemku parc č. CKN 349/2 ako ZP vo výmere 93 m2 a parc. č. C KN 347/5 ako 

TTP vo výmere 145 m2 obidve v k. ú. Hnilčík od p. Jána Kubičára s manželkou 
Beátou, bytom Spišská Nová Ves v rámci dousporiadania vlastníckych vzťahov 

prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

- na zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov vo výške 777,08 € 
- na úhradu realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky: Oprava 

obecnej budovy v obci Hnilčík (Materská škola) vo výške 250,-- € 
- na kúpu predmetných pozemkových nehnuteľností vo výške 1.428,-- € 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.4 – Prevádzka MŠ – prihlásené deti do MŠ na školský rok 2016 - 2017 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o počte zapísaných detí do MŠ 
Hnilčík pre školský rok 2016/2017. Pre tento školský rok je zapísaných 11 detí. Starosta obce 
skonštatoval, že je to malý počet detí a je potrebné v tejto veci urobiť maximum, aby sa 
Materská škola v Hnilčíku udržala pri celodennej prevádzke.  
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Návrh na uznesenie č. 31-8/7-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá pozvať na mimoriadne OZ zamestnancov MŠ 
(pedagogických zamestnancov) a rodičov detí, ktoré by mohli navštevovať MŠ v Hnilčíku . 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 4.5. – Informácia o podaných projektoch 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podaných projektoch. Projekty spolu so 
všetkými potrebnými prílohami boli fyzické podané. Do dnešného dňa nemáme k dispozícii 
žiadnu informáciu o úspešnosti prípadne neúspešnosti obce v prípade podaných projektov. 
 
Návrh na uznesenie č. 32-8/7-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  informáciu o podaných projektoch 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

 
 
k bodu č. 5 – Rôzne – 1. Plán rozvoja obce Hnilčík na roky 2016-2022 
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu informáciu o Plán rozvoja obce Hnilčík na roky 
2016-2022. Plán vypracovali Ing. Eva Malecová a Ing. Marián Jančura Csc a bude predložený 
na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh na uznesenie č. 33-8/7-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o Pláne rozvoja obce Hnilčík 
na roky 2016 -2022. 

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

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  2 Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.15  hod. 

 

Zapísal/(a): Ľubomír Kačír  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                               ;                        starosta obce 

 
Overovatelia:  
František Fabian                                                                     ........................................ 

Emil Jurčák                 ........................................ 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia OZ 
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Uznesenie č. 27-8/7-2016 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 7. 2016 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ konaného dňa 15. 4. 2016 
   
    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 II.  zasadnutia OZ, konaného 15. 4. 2016 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 8. 7. 2016 

 
Uznesenie č. 28-8/7-2016 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 8. 7. 2016 

 
k bodu 4.1 – VZN obce Hnilčík č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Hnilčík  
   
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a d 
drobnými komunálnymi odpadmi na území obce Hnilčík s účinnosťou od 25. 7. 2016. 
 

                   Vladimír Fabian 
                                                                                                                    starosta obce 
Hnilčík, 8. 7. 2016 
 

Uznesenie č. 29-8/7-2016 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 7. 2016 
 

k bodu č. 4.2 – Úprava rozpočtu 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Hnilčík na rok 2016 v zmysle 
zákona č. 583/2014 Z.z.. §14, ods. 2 a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku 
č. 52-14/11-2008, podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-10/2016. 
 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 8. 7. 2016 
 

 
 
 

 



 8

 
 

Uznesenie č. 30-8/7-2016 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 8. 7. 2016 
 
k bodu č. 4. 3 – Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov do vodojemov  
-  realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky: „Oprava obecnej budovy 

v obci Hnilčík“ (Materská škola) 
- kúpu pozemku parc č. CKN 349/2 ako ZP vo výmere 93 m2 a parc. č. C KN 347/5 ako 

TTP vo výmere 145 m2 obidve v k. ú. Hnilčík od p. Jána Kubičára s manželkou 
Beátou, bytom Spišská Nová Ves v rámci dousporiadania vlastníckych vzťahov 

 
prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 
 

schvaľuje 
 

Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 
 

- na zakúpenie 3 ks priemyselných vodomerov vo výške 777,08 € 
- na úhradu realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky: Oprava 

obecnej budovy v obci Hnilčík (Materská škola) vo výške 250,-- € 
- na kúpu predmetných pozemkových nehnuteľností vo výške 1.428,-- € 
-  

 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 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 8. 7. 2016 
 

Uznesenie č. 31-7/8-2016 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 7. 8. 2016 
 

k bodu č. 4.4 – Prevádzka MŠ – prihlásené deti do MŠ na školský rok 2016/2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá pozvať na mimoriadne OZ zamestnancov MŠ 
(pedagogických zamestnancov) a rodičov detí, ktoré by mohli navštevovať MŠ v Hnilčíku . 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 7. 8. 2016 
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Uznesenie č. 32-7/8-2016 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 7. 8. 2016 
 

k bodu č. 4.5 – Informácia o podaných projektoch 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  informáciu o podaných projektoch 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 7. 8. 2016 
 

Uznesenie č. 33-7/8-2016 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 7. 8. 2016 
 

k bodu č. 5  Rôzne – 1. Plán rozvoja obce Hnilčík na roky 2016-2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie informáciu o Pláne rozvoja  obce 
Hnilčík na roky 2016-2022 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 7. 8. 2016 

 
 


