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Zápisnica  
zo IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

30. 9. 2016 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Emil Jurčák 

          Ľubomír Kačír ml. 
                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
                                            Branislav Murgáč  
 
Neprítomní    :  0     

Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

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. Materská škola Hnilčík 
4.2. Rozšírenie vodojemu Tokárne  
4.3. Vianočná výzdoba obce 
4.4. Verejné osvetlenie 
4.5. Program rozvoja vidieka – stav vybavovania žiadosti 
4.6.Technické zhodnotenie ČOV 10 b.j. 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 0 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  František Fabian, Emil Jurčák 

Návrhová komisia        :  Novotta Vlastimil, Murgáč Branislav 

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

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  
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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  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
PROGRAM : 
 

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

4.1.  Materská škola Hnilčík 
4.2.  Rozšírenie vodojemu Tokárne 
4.3.  Vianočná výzdoba obce 
4.4.  Verejné osvetlenie 
4.5.  Program rozvoja vidieka – stav vybavovania žiadosti 
4.6. Technické zhodnotenie ČOV 10 b.j. 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo III. zasadnutia OZ konaného dňa 8. 7. 2016 
Všetky úlohy boli splnené . 
 
Návrh na uznesenie č. 34-30/9-2016 
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 III. zasadnutia  OZ, konaného 8. 7. 2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  
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K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Materská škola Hnilčík 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku prehľad 
nákladov na Materskú školu v Hnilčíku vzhľadom na počet detí 12. porovnal prognózu 
výnosu dane pre obec na rok 2016, ak celkový počet detí v MŠ nepresiahne 25. Zároveň 
oznámil  OZ s požiadavkou u vedúcich pedagogických zamestnancov ... vykonania prevej 
atestácie do 31. 12. 2016. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 28-7/8-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje zachovanie prevádzky MŠ. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 2 – Rozšírenie vodojemu Tokárne 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku technické 
riešenie rozšírenia vodojemu Tokárne. Zdôvodnil, že existujúci vodojem je v prevádzke 14 
rokov. Kapacity ubytovania sa stále zvyšujú a nastáva problém s nedostatkom vody pre pitné 
účely. Pribudla výstavba rodinných domov, lyžiarsky areál a penzióny. Navrhované riešenie:  
Existujúci vodojem sa navrhuje zväčšiť využitím existujúcej armatúrnej komory. Armatúrna 
komora sa vybuduje nová. Armatúrna šachta bude plastová. Materiál bol poslancom 
predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 36-30/9-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje podanie žiadosti na rozšírenie vodojemu 
Tokárne. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.3 – Vianočná výzdoba obce 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o obstaraní vianočnej 
výzdoby. Vianočná výzdoba bude namontovaná na budove obecného úradu a okolo hlavnej 
cesty v obci. V budúcich obdobiach postupne plánujeme zakúpiť ďalšie časti vianočnej 
výzdoby do ostatných okrajových častí obcí. Materiál bol poslancom predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 37-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
obstaranie vianočnej výzdoby obce zatiaľ okolo hlavnej cesty s možnosťou budúceho 
rozširovania a dopĺňania vianočnej výzdoby aj do ostatných časti obce. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.4 – Verejné osvetlenie 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o možnosti  výmeny verejného 
osvetlenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 38-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku neschvaľuje výmenu verejného osvetlenia z finančných 
dôvodov. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.5. – Program rozvoja vidieka – stav vybavovania žiadosti 
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. 39-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  informáciu o podaných projektoch 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4.6 – Technické zhodnotenie ČOV 10 b.j. 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe Technického zhodnotenia ČOV pre 
10 b.j. Zdôraznil, že v súčasnosti nie je postačujúca kapacita tohto zariadenia vzhľadom na 
počet obyvateľov v nájomných bytoch. Pre správny chod zariadenia je potrebné podľa 
dodávateľskej firmy vymeniť dúchadlo za silnejšie. Firma EKOSERVIS Slovensko s. r. o., 
Veľký Slavkov, ktorá v súčasnosti ČOV prevádzkuje predložila cenovú ponuku s možnými 
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splátkami. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 40-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie navrhnuté opatrenia firmou 
EKOSERVIS SLOVENKO, s. r. o., Veľký Slavkov : 

- pre správny chod ČOV je potrebné vymeniť dúchadlo za silnejšie 
- v súčasnosti nie je postačujúca kapacita ČOV 

prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

 
- technické zhodnotenie ČOV pri bytovke Nájomné byty 10 b.j., Hnilčík č. 241 

podľa predloženej cenovej ponuky č. 16 732 – výmena prevzdušňovacích 
elementov a inštalácia nového dúchadla v vzduchového rozdeľovača z dôvodu 
zvýšenia kapacity ČOV v celkovej výške s DPH 1.922,65 € 

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

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 1. Žiadosť o odkúpenie pozemkovej nehnuteľnosti 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o odkúpenie pozemkovej 
nehnuteľnosti v bezprostrednom okolí rodinného domu Hnilčík – Ráztoky 2014 ako prevod 
pozemkovej nehnuteľnosti z dôvodov osobitného zreteľa. 
 
Návrh na uznesenie č. 41-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  schvaľuje spôsob a prevod vlastníctva pozemkovej 
nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Hnilčík z dôvodov osobitného zreteľa. 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. c zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 podľa §5 ods. 2 písm. d a písm. h schvaľuje  
spôsob prevodu a prevod vlastníctva novovytvorenej pozemkovej nehnuteľnosti C KN č. 
1293/3 ako ostatná plocha vo výmere 19 m2 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu 
cenu 76,-- € (slovom sedemdesiatšesťeur) pri Ivetu Královú, bytom 052 01 Spišská Nová Ves, 
Turčianska 2155/10, SR.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  
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K bodu č. 5 Rôzne – 2. Žiadosť o prenájom pozemkovej nehnuteľnosti 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o prenájom časti pozemkovej 
nehnuteľnosti v bezprostrednom okolí rodinného domu Hnilčík – Ráztoky 219,  Šajdáková 
Ľubuša, Hnilčík. 
 
Návrh na uznesenie č. 42-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík neschvaľuje prenájom pozemkovej nehnuteľnosti pre p. 
Ľubušu Šajdákovú, bytom Hnilčík – Ráztoky 219, časť parcely č. C KN 1296 vo výmere 50 
m2  , ako zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 1 a ukladá vyhotoviť zo strany žiadateľa 
geometrický plán a následne požiadať obec Hnilčík o prenájom, prípadne o kúpu predmetnej 
pozemkovej nehnuteľnosti. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 3. Udelenie ocenenia – „Čestný občan obce Hnilčík“ 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na udelenie ocenia – Čestný obce obce 
Hnilčík pre p. Doc. PhDr. Jozefa Matúša CSc. pri príležitosti jeho životného jubilea 80. 
narodením z dôvodu celoživotnej prezentácia obce Hnilčík a za šírenie dobrého mena obce. 
Navrhol zvolať slávnostné obecné zastupiteľstvo v spolupráci  s občianskym združením 
Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, kde mu bude odovzdané udelené ocenenie. 
 
Návrh na uznesenie č. 43-30/9-2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje udelenie ocenia „Čestný občan obce Hnilčík“ 
pre Doc. PhDr. Františka Matúša CSc. pri príležitosti 80. narodením za celoživotnú 
prezentáciu obce Hnilčík a šírenie dobrého mena obce a ukladá postupovať v zmysle 
Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 
účely.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 4. Vykonané práce 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o prevedených prác za posledné 
obdobie: 

- vykonané odvodňovacie práce pozemku pri bytovke Nájomné byty Hnilčík, č. súp. 
265 (nová bytovka) – mokré steny v byte č.. 265/3 

- vybudovanie časti prístupového chodníka ku budove obecného úradu 
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- vyhotovenie vytyčovanieho náčrtu hraníc pozemku C KN p. č. 1362/1 a 1362/2 
z dôvodou poškodzovanie miestnej komunikácie dažďovými vodami  

- povinnosť obce začať komunikovať s občanmi aj elektroniky prostredníctvom 
dátového centra obcí a miest. Za služby DCOM-u obce zaplatí ročne 1,-- €/obyvateľ. 

 
Návrh na uznesenie č. 44-30/9-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie: 

- vykonané odvodňovacie práce pozemku pri bytovke Nájomné byty Hnilčík, č. súp. 
265 (nová bytovka) 

- vybudovanie časti prístupového chodníka ku budove obecného úradu 
- vyhotovenie vytyčovanieho náčrtu hraníc pozemku C KN p. č. 1362/1 a 1362/2 

z dôvodou poškodzovanie miestnej komunikácie dažďovými vodami  
- povinnosť obce začať komunikovať s občanmi aj elektroniky prostredníctvom 

dátového centra obcí a miest .Za služby DCOM-u obce zaplatí ročne 1,-- €/obyvateľ. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 5. Odmena veliteľovi hasičskej jednotky 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na odmenu pre veliteľa hasičskej 
jednotky v zmysle dodatku k dohode o členstve v hasičskej jednotke dobrovoľného 
hasičského zboru obce Hnilčík, čl. 5 
 
Návrh na uznesenie č. 45-30/9-2016 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje odmenu veliteľovi hasičskej jednotky 
dobrovoľného hasičského zboru Hnilčíku vo výške 100,-- € ročne vyplatenú za mesiac 
december bežného roka. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Emil Jurčák, Ľubomír Kačír ml., František Fabian, Branislav Murgáč, 

Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  
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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 20.00  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. 34-30/9-2016 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 30. 9. 2016 

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ konaného dňa 8. 7. 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 III.  zasadnutia OZ, konaného 8. 7. 2016 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 

 
Uznesenie č. 35-30/9-2016 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 30. 9. 2016 

 
k bodu 4.1 – Materská škola Hnilčík  
   
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje  zachovanie prevádzky Materskej školy 
Hnilčík 
 

                   Vladimír Fabian 
                                                                                                                    starosta obce 
Hnilčík, 30. 9. 2016 
 

Uznesenie č. 36-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 4.2 – Rozšírenie vodojemu Tokárne 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje podanie žiadosti na rozšírenie vodojemu 
Tokárne.  
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 

 
 
 

 
 
 
 



 10

Uznesenie č. 37-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 
k bodu č. 4. 3 – Vianočná výzdoba obce  
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie obstaranie vianočnej výzdoby obce 
zatiaľ okolo hlavnej cesty s možnosťou budúceho rozširovania a dopĺňania vianočnej výzdoby 
aj do ostatných časti obce 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 
 

Uznesenie č. 38-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 4.4 – Verejné osvetlenie obce 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku neschvaľuje výmenu verejného osvetlenia v obci Hnilčík 
z finančných dôvodov. 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 
 

Uznesenie č. 39-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 4.5 – Program rozvoja vidieka – stav vybavovania žiadosti 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  informáciu o stave vybavovania 
podaných projektoch 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 
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Uznesenie č. 40-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 4.6  – Technické zhodnotenie ČOV 10 b.j. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie navrhnuté opatrenia firmou 
EKOSERVIS SLOVENKO, s. r. o., Veľký Slavkov : 
 

- pre správny chod ČOV je potrebné vymeniť dúchadlo za silnejšie 
- v súčasnosti nie je postačujúca kapacita ČOV 

 
prerokovalo 

návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 
 

schvaľuje 
 

Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 
 

- technické zhodnotenie ČOV pri bytovke Nájomné byty 10 b.j., Hnilčík č. 241 
podľa predloženej cenovej ponuky č. 16 732 – výmena prevzdušňovacích 
elementov a inštalácia nového dúchadla v vzduchového rozdeľovača z dôvodu 
zvýšenia kapacity ČOV v celkovej výške s DPH 1.922,65 € 

 
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, 30. 9. 2016 

 
Uznesenie č. 41-30/9-2016 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 30. 9. 2016 

 
k bodu č. 5 Rôzne  – 1. Žiadosť o odkúpenie pozemkovej nehnuteľnosti   
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík  schvaľuje spôsob a prevod vlastníctva pozemkovej 
nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Hnilčík z dôvodov osobitného zreteľa. 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa §9a ods. 8 písm. c zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 19 podľa §5 ods. 2 písm. d a písm. h schvaľuje  
spôsob prevodu a prevod vlastníctva novovytvorenej pozemkovej nehnuteľnosti C KN č. 
1293/3 ako ostatná plocha vo výmere 19 m2 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu 
cenu 76,-- € (slovom sedemdesiatšesťeur) pri Ivetu Královú, bytom 052 01 Spišská Nová Ves, 
Turčianska 2155/10, SR.  
 

                                                                                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 
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Uznesenie č. 42-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 5 Rôzne  – 2. Žiadosť o prenájom pozemku 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík neschvaľuje prenájom pozemkovej nehnuteľnosti pre p. 
Ľubušu Šajdákovú, bytom Hnilčík – Ráztoky 219, časť parcely č. C KN 1296 vo výmere 50 
m2  , ako zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 1 a ukladá vyhotoviť zo strany žiadateľa 
geometrický plán a následne požiadať obec Hnilčík o prenájom, prípadne o kúpu predmetnej 
pozemkovej nehnuteľnosti. 
 

                     Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 
 

Uznesenie č. 43-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 5 Rôzne  – 3. Udelenie ocenenia – „Čestný občan obce Hnilčík“ 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje udelenie ocenia „Čestný občan obce Hnilčík“ 
pre Doc. PhDr. Františka Matúša CSc. pri príležitosti 80. narodením za celoživotnú 
prezentáciu obce Hnilčík a šírenie dobrého mena obce a ukladá postupovať v zmysle 
Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 
účely.  
                     Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 

 
Uznesenie č. 44-30/9-2016 

Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 30. 9. 2016 

 
k bodu č. 5 Rôzne  – 4. Vykonané práce 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie: 

- vykonané odvodňovacie práce pozemku pri bytovke Nájomné byty Hnilčík, č. súp. 
265 (nová bytovka) 

- vybudovanie časti prístupového chodníka ku budove obecného úradu 
- vyhotovenie vytyčovanieho náčrtu hraníc pozemku C KN p. č. 1362/1 a 1362/2 

z dôvodou poškodzovanie miestnej komunikácie dažďovými vodami  
- povinnosť obce začať komunikovať s občanmi aj elektroniky prostredníctvom 

dátového centra obcí a miest .Za služby DCOM-u obce zaplatí ročne 1,-- €/obyvateľ. 
 
                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 30. 9. 2016 
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Uznesenie č. 45-30/9-2016 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 30. 9. 2016 
 

k bodu č. 5 Rôzne  – 5. Odmena veliteľovi hasičskej jednotky 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje odmenu veliteľovi hasičskej jednotky 
dobrovoľného hasičského zboru Hnilčíku vo výške 100,-- € ročne vyplatenú za mesiac 
december bežného roka. 

 
                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  

Hnilčík, 30. 9. 2016 
 
 

 
 


