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Zápisnica  
zo VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

27. 7. 2017 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
           Božena Fehérová 
                                            František Fabian  
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. Výberové konanie na riaditeľa MŠ – výsledok 
4.2. Rozvojové programy obce na najbližšie obdobie 

      4.  Rôzne 
      5.  Uznesenia 
      6.  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:  Fehérová Božena, Fabian František 

Návrhová komisia        :  Kačír Ľubomír, Novota Vlastimil 

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

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

schvaľuje 
 

navrhnutý  program rokovania   
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ konaného dňa 16. 6. 2017. 
Všetky úlohy boli splnené . 
 
Návrh na uznesenie č. 35-27/7-2017 
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 z V. zasadnutia  OZ, konaného 16. 6. 2017 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabián, Božena Fehérová 

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. Výberové konanie na riaditeľa MŠ – výsledok 
4.2. Rozvojové programy obce na najbližšie obdobie 

      4.  Rôzne 
      5.  Uznesenia 
      6.  Záver 
 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – Výberové konanie na riaditeľa MŠ – výsledok 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku 
výberového konania na riaditeľa MŠ. Oznámil poslancom OZ, že výberová komisia 
skonštatovala, že po otvorení obálok, overení požadovaných podmienok a dokladov 
uchádzačov , uchádzač nesplnil podmienky na zaradenie do výberového konania z dôvodu 
chýbajúceho  dokladu. Rada školy svoje rozhodnutie odkonzultovala aj s Okresným úradom, 
odboru školstva v Košiciach, ktoré uznalo, že rozhodnutie je správne. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 36-27/7-2017 
   
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie výsledok výberového konania na 
riaditeľa MŠ Hnilčík. Rada školy pri MŠ Hnilčík zistila pri otváraní obálok nedostatky 
v predložených dokladoch. Výberová komisia rady školy pri MŠ Hnilčík  konštatovala, že po 
overení požadovaných podmienok a dokladov uchádzač nesplnil podmienky na zaradenie do 
výberového konania. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabián, Božena Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 4. 2 – Rozvojové programy obce na najbližšie obdobie 
 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil poslancov OZ o rozvojových programoch obce na 
najbližšie obdobie, o možnosti na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR bez spoluúčasti obce, pre opatrenie 7 – 
Základné služby a obnova dedín. vo vidieckych oblastiach. Zároveň informoval poslancov 
o podaní žiadosti na prevenciu kriminality v obci – Kamerový systém v celkovej výške 
22.170,-- € aj o spracovávaní žiadosti na Obnovu hasičskej zbrojnice v obci Hnilčík s 5% 
spoluúčasťou obce. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 37-27/7-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie žiadosti po poskytnutie dotácie 
zo ŠR  na prevenciu kriminality – Kamerový systém v celkovej výške 22.170,-- €. 
   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 Vlastimil Novotta, Božena Fehérová, Branislav Murgáč, Ľubomír 

Kačír, František Fabian 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
Návrh na uznesenie č. 38-27/7-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje podanie žiadosti na Obnovu hasičskej zbrojnice 
Hnilčík s 5% spoluúčasťou obce 
   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5 Vlastimil Novotta, Božena Fehérová, Branislav Murgáč, Ľubomír 

Kačír, František Fabian 
 proti   
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 1. Poskytnutie dotácie 
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Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o poskytnutí dotácie zo 
strany DPO SR, Bratislava vo výške 1.400,-- € pre DHZ obce Hnilčík. Dotácia bola použitá 
na nákup: pracovné odevy, pracovná obuv, šiltovky, tričká, prilby, rukavice, plášte v počte po 
6 ks. Celkový náklad na nákup bol po uplatnení zľavy vo výške 3% (47.98 €) 1.551,15 €. 
Obec použila zo svojho rozpočtu 151,15 €. 
 
Návrh na uznesenie č. 39-27/7-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  poskytnutie a použitie dotácie od DPO 
SR Bratislava na nákup pracovných odevov a pomôcok pre DHZ Hnilčík v celkovej výške 
1.400,-- €. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 2. Základná príprava preventívara DHZ Hnilčík 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nutnosti absolvovania základnej prípravy 
preventívara DHZ Hnilčík Branislava Kellnera. Príprava sa uskutoční v Mníšku nad Hnilcom, 
termín a čas konania školenia bude upravený v prihláške, preventívarovi DHZ bude 
preplatené cestovné a poplatok za základnú prípravu. Strava je zabezpečená v školiacom 
stredisku 
 
Návrh na uznesenie č. 40-27/7-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie účasť na základnej príprave  preventívara 
DHZ Hnilčík, Branislava Kellnera. 
                                                                                                              
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 3. Pridelenie nájomného bytu 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu 
o žiadosti na voľný trojizbový byt 244/1 v bytovke Nájomné byty 8 b.j.  Informoval, že 
v dostatočnom časovom predstihu boli o voľnom byte informovaní všetci žiadatelia 
o pridelenie nájomného bytu. Nikto zo žiadateľov priloženú návratku nevrátil späť. Nová 
žiadosť o pridelenie bytu došla od p. Márie Leitnerovej, bytom Hnilčík- Ráztoky 3033. 
Žiadateľka spĺňa všetky kritéria na pridelenie nájomného bytu a preto doporučuje žiadosti 
vyhovieť. 
 
Návrh na uznesenie č. 41-27/7/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Máriu 
Leitnerovú, bytom Hnilčík – Ráztoky 3033 od 10. 8. 2017 – 30. 6. 2018, byt č. 244/1 
Nájomné byty 8 b.j., v zmysle VZN č. 1/2015 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi 
obce Hnilčík postavených a nadobudnutých s podporou štátu 
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Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta, František 

Fabian, Božena Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 4. Žiadosť o udelenie výnimky na odpredaj nehnuteľnosti 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku žiadosť 
o odpredaj pozemkových nehnuteľností s výnimkou týkajúcej sa kúpnej ceny – zníženie z 2,-- 
€ na 1,-- € z dôvodu, že v obytnom dome sú väčšina vlastníkov dôchodcovia. Starosta obce 
zároveň podotkol, že kúpna cena vo VZN č. 19 je už znížená a nemôže sa ďalej znižovať, 
prevod sa môže uskutočniť za predpokladu splnenia podmienky výmery do 300 m2 na 
jedného vlastníka, obec by dala vyhotoviť kúpnu zmluvu advokátskej kancelárii na základe 
fakturácie, ktorá bude zahrnutá do kúpnej ceny a taktiež do nákladov by bol zahrnutý aj vklad 
do katastra nehnuteľností. 
 
Návrh na uznesenie č. 42-27/7/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku nesúhlasí s udelením výnimky na odpredaj pozemkových 
nehnuteľností  parc. č. E KN 96407/4 vo výmere 817 m2 a C KN 1783 vo výmere 376 m2 pre 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Slobodáreň 127, Hnilčík  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, František Fabian, Božena 

Fehérová 
 proti 1 Branislav Murgáč 
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 5. Vypracovanie novej smernice o verejnom obstarávaní 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o potrebe 
vypracovania novej smernice o verejnom obstarávaní. Smernica bola vyhotovená 
dodávateľsky vzhľadom na jej odbornosť a rozsiahlosť. 
 
Návrh na uznesenie č. 43-27/7/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  vypracovanie novej smernice  č. 1/2017 
o verejnom obstarávaní. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, František Fabian, Božena 

Fehérová, Branislav Muggáč 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 6. Držanie psov v bytovom dome Hnilčík č. súp. 127 (Slobodáreň) 
Obyvatelia bytového domu Hnilčík č. d. 127 prostredníctvom poslancov obecného 
zastupiteľstva predložili ústne upozornenie na psov držaných v bytoch v predmetnom 
bytovom dome. Žiadali  o preverenie platenia dane za psa, ktorý je držaný v byte, vzhľadom 
na ich počet. 
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Návrh na uznesenie č. 44-27/7/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá  vyzvať držiteľov psov v bytom dome Hnilčík č. 
127 (Slobodáreň), aby predložili doklad o úhrade dane za psa, prípadne aby podali daňové 
priznanie za psa, ktorého držia v byte. 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, František Fabian, Božena 

Fehérová, Branislav Muggáč 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia zo  VI. 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 19.00  hod. 

 

 
 
 
 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
 

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

 
 
Overovatelia:  
Božena Fehérová                                                                   ........................................ 

František Fabian                                                        ........................................ 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 35-27/7-2017 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 7. 2017 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V.  zasadnutia OZ konaného dňa 16. 6. 2017  
 
    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 16. 6. 2017 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 

 
Uznesenie č. 36-27/7-2017 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 7. 2017 

 
k bodu č. 4. 1 – Výberové konanie na riaditeľa MŠ - výsledok                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie výsledok výberového konania na 
riaditeľa MŠ Hnilčík. Rada školy pri MŠ Hnilčík zistila pri otváraní obálok nedostatky 
v predložených dokladoch. Výberová komisia rady školy pri MŠ Hnilčík  konštatovala, že po 
overení požadovaných podmienok a dokladov uchádzač nesplnil podmienky na zaradenie do 
výberového konania. 
 
        
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 
 

Uznesenie č. 37-27/7-2017 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 7. 2017 
 

k bodu č. 4. 2. – Rozvojové programy obce na najbližšie obdobie                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie žiadosti po poskytnutie dotácie 
zo ŠR  na prevenciu kriminality – Kamerový systém v celkovej výške 22.170,-- €. 
   
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 
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Uznesenie č. 38-27/7-2017 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 7. 2017 
 

k bodu č. 4. 2. – Rozvojové programy obce na najbližšie obdobie                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje podanie žiadosti na Obnovu hasičskej zbrojnice 
Hnilčík s 5% spoluúčasťou obce 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 

 
Uznesenie č. 39-27/7-2017 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 7. 2017 

 
k bodu č. 5 – Rôzne – 1. Poskytnutie dotácie                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  poskytnutie a použitie dotácie od DPO 
SR Bratislava na nákup pracovných odevov a pomôcok pre DHZ Hnilčík v celkovej výške 
1.400,-- €. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 

 
Uznesenie č. 40-27/7-2017 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 7. 2017 

 
k bodu č. 5 – Rôzne – 2. Základná príprava preventívara DHZ Hnilčík                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie účasť na základnej príprave  preventívara 
DHZ Hnilčík, Branislava Kellnera. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 
 

Uznesenie č. 41-27/7-2017 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 7. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 3. Pridelenie nájomného bytu                                                   
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre:  Máriu 
Leitnerovú, bytom Hnilčík – Ráztoky 3033 od 10. 8. 2017 – 30. 6. 2018, byt č. 244/1 
Nájomné byty 8 b.j., 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, 27. 7. 2017 
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Uznesenie č. 42-27/7-2017 

Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 27. 7. 2017 

 
k bodu č. 5 – Rôzne – 4. Žiadosť o udelenie výnimky na odpredaj nehnuteľností                                                 
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku nesúhlasí s udelením výnimky na odpredaj pozemkových 
nehnuteľností  parc. č. E KN 96407/4 vo výmere 817 m2 a C KN 1783 vo výmere 376 m2 pre 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Slobodáreň 127, Hnilčík  
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 
 

Uznesenie č. 43-27/7-2017 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 7. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 5. Vypracovanie novej smernice o verejnom obstarávaní                                                
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  vypracovanie novej smernice  č. 1/2017 
o verejnom obstarávaní. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 
 

Uznesenie č. 44-27/7-2017 
Zo 6. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 27. 7. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 6. Držanie psov v bytovom dome Hnilčík č. súp. 127 (Slobodáreň)                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá  vyzvať držiteľov psov v bytom dome Hnilčík č. 
127 (Slobodáreň), aby predložili doklad o úhrade dane za psa, prípadne aby podali daňové 
priznanie za psa, ktorého držia v byte. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 27. 7. 2017 
 

 


