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Zápisnica  
z I.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

27. 1. 2017 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
Neprítomní    :  1 

                       : Emil Jurčák - úmrtie       

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 - informácia 
4.2. Stav podaných žiadostí o priamu podporu z PRV 2015-2020 
4.3. Aktuálne výzvy 
4.4. Širokopásmový internet v obci - informácia 
4.5. Program rozvoja vidieka – stav vybavovania žiadosti 
4.6.Pečať rozvoja obce Hnilčík - informácia 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci: 1  
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:  Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

Návrhová komisia        :  Novotta Vlastimil, Ľubomír Kačír 

Zapisovateľ                  :  Ľubomír Kačír 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian, 

 
Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Návrhy na zmenu a doplnenie programu: neboli 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

schvaľuje 
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navrhnutý  program rokovania   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian,  

 
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 - informácia 
4.2. Stav podaných žiadostí o priamu podporu z PRV 2015-2020 
4.3. Aktuálne výzvy 
4.4. Širokopásmový internet v obci - informácia 
4.5. Pečať rozvoja obce Hnilčík - informácia 

     5.  Rôzne 
     6.  Uznesenia 
     7.  Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 27. 1. 2017. 
Všetky úlohy boli splnené . 
 
Návrh na uznesenie č. 1-27/1-2017 
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 9. 12. 2016 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Materská škola Hnilčík - informácia 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu 
o skutočnosti, že p. riaditeľka MŠ Hnilčík p. Barnetová je PN od začiatku decembra 2016. 
Z uvedeného dôvodu nie je možné je odvolať z funkcie riaditeľky (nesplnenie podmienky na 
funkciu riaditeľa – prvá atestácia). Zatiaľ je chod materskej školy zabezpečený p. 
Turčanovou. po ukončení PN ja v riešení situácie bude pokračovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 2-27/1-2017  
   
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík ukladá  pokračovať v riešení vzniknutej situácie po 
návrate z PN p. Barnetovej v súlade s príslušnými zákonmi. 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian,  

 
 
k bodu č. 4. 2 – Stav podaných žiadosti o priamu podporu z PRV 2015 -2020 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu, že 
PPA rozhodne o poskytnutí podpory do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti 
o poskytnutie podpory. 
 
Návrh na uznesenie č. 3-27/1-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie stav podaných žiadostí o priamu 
podporu z PRV (Program rozvoja vidieka) na roky 2015-2020 a rozhodnutie o vyhlásení PPA 
o poskytnutí podpory 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian, 

 
 
k bodu č. 4.3 – Aktuálne výzvy 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovaných výzvach 
na podanie žiadosti: 
- Protipovodňové opatrenia – jedná sa v prvej etape o železný potok tak, ako je uvedené 
v aktivitách špecifického cieľa. V najbližších dňoch bude vyhlásená výzva, o to, či do toho 
ideme.  
- Zvyšovanie energetickej účinnosti – podali sme projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 
7.4., ktorá bola zrušená a nová výzva  je v nedohľadne. Máme všetko – projekt, rozpracované 
VO, ale je tu možnosť v rámci výzvy ešte rozšíriť projekt o zateplenie najnižšieho 
a a najvyššieho podlažia. 
 
Návrh na uznesenie č. 4-27/1-2017 
s podaním žiadostí: 
- Protipovodňové opatrenia Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí 
- Zvyšovanie energetickej náročnosti verejných budov (Ocú a KD 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian,  
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k bodu č. 4.4 – Širokopásmový internet v obcu - informácia 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o možnosti  poskytovania 
širokopásmového internetu. V obciach, ktoré budú po verejnej konzultácii zaradené do 
finálneho programu NGA bielych miest za začne výstavba optických sietí. Vybudované siete 
v rámci „Národného projektu“, budú plne financované zo štrukturálnych fondov a budú slúžiť   
občanom na kvalitné, rýchle a spoľahlivé pripojenie k internetu a iným komunikačným 
službám. 
 
Návrh na uznesenie č. 5-27/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o možnosti pokrytia obce 
širokopásmovým internetom. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian, 

 
 
k bodu č. 4.5. – Pečať rozvoja obce Hnilčík 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti získania Pečate rozvoja obce 
Hnilčík. zverejnenie a správa služieb pečate sú za jednorázový poplatok 164,– € + DPH + 
ďalšie poplatky za služby spojené s pečaťou obce. 
 
Návrh na uznesenie č. 6-27/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku nesúhlasí s vyhotovením pečate rozvoja obce Hnilčík .  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian,  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne 1.  
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti zámeny pozemkových 
nehnuteľností v okolí Kaplnky (Dolný Hnilčík) medzi obcou Hnilčík a Združením urbárnikov 
Závadka 
 
Návrh na uznesenie č. 7-27/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku dáva predbežný súhlas na výmenu pozemkov vo vlastníctve 
obce a Združenia urbárnikov Závadka. 
  
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian,  
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K bodu č. 5 Rôzne – 2. Dotácia pre DZP na rok 2017 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce 
na rok 2017 pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Hnilčík vo výške 2.000,. € na základe 
predloženej žiadosti. 
 
Návrh na uznesenie č. 8-27/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s poskytnutím dotácie pre Dobrovoľný požiarny 
zbor obce Hnilčík z rozpočtu obce vo výške 2.000,– € a ukladá vyhotoviť rozpočtové 
opatrenie na úpravu rozpočtu obce Hnilčík na rok 2017 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian, 

 
 
K bodu č. 5 Rôzne – 3. Byt č. 244/6 – 8 b.j. – Tomajko Ján 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre p. 
Jána Tomajku. Oboznámil zastupiteľstvo so situáciou žiadateľa. Menovaný čaká na 
rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného invalidného dôchodku spolu 
s doplatkom od mesiaca júl 2016.  
 
Návrh na uznesenie č. 9-27/1-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie vzniknutú situáciu u p. Jána Tamajka 
a ukladá menovanému nájomníkovi do konca februára 2017 poriešiť prípojku elektrickej 
energie. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 3  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian,  

 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia z  I. 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 18.30  hod. 

 

Zapísal/(a): Ľubomír Kačír  
                          

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 
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Overovatelia:  
Branislav Murgáč                                                                  ........................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 1-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 9. 12. 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 zo VI.  zasadnutia OZ, konaného 9. 12. 2016 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 

 
Uznesenie č. 2-27/1-2017 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 1. 2017 

 
k bodu 4.1 – Materská škola Hnilčík - informácia 
   
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík ukladá  pokračovať v riešení vzniknutej situácie po 
návrate z PNS p. Barnetovej v súlade s príslušnými zákonmi. 

                   Vladimír Fabian 
                                                                                                                    starosta obce 
Hnilčík, 27. 1. 2017 
 

Uznesenie č. 3-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 

k bodu č. 4.2 – Stav podaných žiadostí o priamu podporu z PRV 2015-2020 - informácia 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie stav podaných žiadostí o priamu 
podporu z PRV (Program rozvoja vidieka) na roky 2015-2020 a rozhodnutie o vyhlásení PPA 
o poskytnutí podpory 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 
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Uznesenie č. 4-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 
k bodu č. 4. 3 – Aktuálne výzvy  
 
s podaním žiadostí: 
- Protipovodňové opatrenia Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí 
- Zvyšovanie energetickej náročnosti verejných budov (Ocú a KD 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 
 

Uznesenie č. 5-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 

k bodu č. 4.4 – Širokopásmový internet v obci - informácia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie informáciu o možnosti pokrytia obce 
širokopásmovým internetom. 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 
 

Uznesenie č. 6-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 

k bodu č. 4.5 – Pečať rozvoja obce Hnilčík – informácia  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku nesúhlasí s vyhotovením pečate rozvoja obce Hnilčík .  
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 
 

Uznesenie č. 7-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 
k bodu č. 5 – Rôzne 1. Výmena pozemkov 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku dáva predbežný súhlas na výmenu pozemkov vo vlastníctve 
obce a Združenia urbárnikov Závadka. 
 
                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 
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Uznesenie č. 8-27/1-2017 

Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 1. 2017 

 
k bodu č. 5 – Rôzne 2. Dotácia pre DZP na rok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku súhlasí s poskytnutím dotácie pre Dobrovoľný požiarny 
zbor obce Hnilčík z rozpočtu obce vo výške 2.000,– € a ukladá vyhotoviť rozpočtové 
opatrenie na úpravu rozpočtu obce Hnilčík na rok 2017 
 
                                                                                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 
    

Uznesenie č. 9-27/1-2017 
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 1. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne 3. Byt č. 244/6 – 8 b.j. – Tomajko Ján 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie vzniknutú situáciu u p. Jána Tamajka 
a ukladá menovanému nájomníkovi do konca februára 2017 poriešiť prípojku elektrickej 
energie. 
 

                                                                                 Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 1. 2017 

 
 


