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Zápisnica  
zo VII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

13. 10. 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 

1. VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie plagátov....... NÁNRH 

2. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Hnilčík – NÁVRH 
3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík – NÁVRH 
4. Návrh na použitie rezervného fondu 

      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:  Kačír Ľubomír, Murgáč Branislav 

Návrhová komisia        :  Fehérová Božena, Fabian František 

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 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 
schvaľuje 

 
navrhnutý  program rokovania   
 
 
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 zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 27. 7. 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 zo VI.  zasadnutia OZ, 
konaného 27. 7. 2017 a ukladá v zmysle uznesenia č. 44-27/7-2017 znovu osloviť majiteľov 
psov v bytovke Hnilčík 127 (Slobodáreň) na predloženie dokladu o úhrade dane za psa 
prípadne podanie daňového priznania z dôvodu, že ešte dvaja majitelia psov nereagovali na 
výzvu. 
Všetky ostatné úlohy sú splnené. 
 
Návrh na uznesenie č. 45-13/10-2017 
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 zo VI.  zasadnutia OZ, konaného 27. 7. 2017 a ukladá v zmysle 
uznesenia č. 44-27/7-2017 znovu osloviť majiteľov psov v bytovke Hnilčík 127 
(Slobodáreň) na predloženie dokladu o úhrade dane za psa prípadne podanie daňového 
priznania. 
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 

1. VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie plagátov....... NÁNRH 

2. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Hnilčík – NÁVRH 
3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík – NÁVRH 
4. Návrh na použitie rezervného fondu 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
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K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 – VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie plagátov .... NÁVRH 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN obce Hnilčík 
1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie plagátov...... z dôvodu: 
Návrh predkladáme v záujme zosúladenia už existujúcich Zásad hospodárenia s finančnými 
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov  (ďalej v texte „zákon o volebnej kampani“) v ust. §16 ukladá obci a v hlavnom 
meste SR Bratislave a v meste Košice mestskej časti prijať VZN ktorým: 

- vyhradí miesta a 
- ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane pre voľby do: 
- NR SR  
- Európskeho parlamentu 
- orgánov samosprávnych krajov a 
- voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Vzhľadom na veľký rozsah opráv v pôvodnom VZN č. 4 zo dňa 14. 11. 2008 odporúčame Obecnému 
zastupiteľstvu v Hnilčíku prijať nové navrhované VZN č. 1/2017 

Návrh na uznesenie č. 46-13/10-2017 
   
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku   
a) prerokovalo  návrh VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
voľby do ....... 
b). sa uznieslo na VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
voľby do ....... 
 
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 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Hnilčík - 
NÁVRH 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil poslancom OZ návrh Zásad pre vybavovanie 
sťažností v podmienkach obce Hnilčík. 
Zákonom č. 94/2017 Z.z. s účinnosťou od 1.6.2017 bol novelizovaný zákon č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné upraviť prípadne prijať nové  aj Zásady na 
vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Hnilčík. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 47-13/10-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie Zásady pre vybavovanie sťažností 
v podmienkach obce Hnilčík   
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. 4. 3 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil poslancom OZ návrh na Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Hnilčík. Návrh predkladáme v záujme zosúladenia už 
existujúcich Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík s platným znením 
zákona o obecnom zriadení. Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme 
poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Hnilčík a odporúčame tieto schváliť. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 48-13/10-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce HNILČÍK s účinnosťou od 1. 1. 2018. 
   
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. 4. 4 – Návrh na použitie rezervného fondu 
 
Katarína Novottová, pracovník Ocú, predložila poslancom OZ návrh na použitie rezervného 
fondu. 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 ak sa rezervný fond (okrem iného ) použije na kapitálové výdavky 
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 – konkrétne 
na spracovanie projektovej dokumentácie „Obnova hasičskej zbrojnice Hnilčík“ v celkovej 
výške 1.500,-- €. 
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Návrh na uznesenie č. 49-13/10-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie projektu „Obnova hasičskej 
zbrojnice Hnilčík“ prerokovalo návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  
a schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 
na úhradu faktúry za spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej výške 1.500,-- € 
 v zmysle ustanovenia §10 odsek 9zákona 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 Vlastimil Novotta, Božena Fehérová, Branislav Murgáč, Ľubomír 

Kačír, František Fabian 
 proti   
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 1. Odpredaj pozemku 
 
Vladimír Fabian, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o došlej žiadosti o odpredaj 
pozemkovej nehnuteľnosti a to C KN č. 1633/3 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
15 m2 a C KN č. 1633/4n ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 v k. ú. Hnilčík 
pre Ing. Luciu Grznár Kormošovú a PaedDr. Matúša Grznára , obidvaja bytom Spišská Nová 
Ves v rámci douporiadania vlastníckych vzťahov v okolí rodinného domu. 
 
Návrh na uznesenie č. 50-13/10-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa § 9a ods.8 písm. e , zákona 138/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov a  VZN č. 19  podľa Čl. II,  § 5 ods. h a  Čl. IV. § 8 ods. 1 schvaľuje 
spôsob prevodu  a prevod geometrickým plánom č.34/2017 vyhotovený 17.06.2017 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO: 41686187 novovytvorených  pozemkových nehnuteľností a to C 
KN č. 1633/3 ako Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 / diel 2/ a C KN č. 1633/4 
ako Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 / diel 3/ z pozemku E KN 96337/115 
zapísaného LV 1055 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu cenu spolu 132- € /slovom 
stotridsaťdva eur/  pre Ing. Lucia Grznár Kormošová a PaedDr. Matúš Grznár, obidvaja 
bytom Koceľova 1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, SR z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa ktorým je, že pozemky sú priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č.s. 161 a 231. 
 
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. Oprava obecnej budovy 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podaní projektu Oprava obecnej budovy – 
Materská škola, o odstránení nedostatkov a chýbajúcich dokladov, ktoré boli odstránené 
v stanovej lehote. V najbližšom období by malo byť rozhodnuté o žiadosti. 
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Návrh na uznesenie č. 51-13/10-20177 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie projektu na opravu obecnej 
budovy (MŠ) a doplnenie chýbajúcich dokladov 
                                                                                                              
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. Vyhotovenie projektu a podanie žiadosti na opravu kultúrneho 
domu 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu 
o možnosti podania žiadosti na finančné prostriedky na opravu kultúrneho domu. 
 
Návrh na uznesenie č. 52-13/10-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje podanie projektu na opravu Kultúrneho domu 
 
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. Oprava vodovodného radu v miestnej časti Bindt 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku informáciu 
o nutnosti opravy časti vodovodného radu Bindt na úseku od kaplnky ku p. Naščákovi 
z dôvodu mrznutia potrubia v zimných mesiacoch. Informoval poslancov OZ o skutočnosti, 
že výkopové práce bude realizovať p. Pavol Majerčák na svoje náklady, materiál a práce, či 
už pomocné alebo odborné bude realizovať na svoje náklady obce Hnilčík. Ďalej sa upravil 
úsek pri p. Servátkovi a úsek ku p. Štangovi. 
 
Návrh na uznesenie č. 53-13/10-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie opravu vodovodu v miestnej časti Bindt 
ku p. Naščákovi z dôvodu mrznutia potrubia v zimných mesiacoch 
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír , Vlastimil Novotta, František Fabian, Božena 

Fehérová 
 proti 0  
 zdržal sa 0  
neprítomný  0  

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť z rozpočtu obce pre 
žiadateľa Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť – občianske združenie o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce v celkovej výške 198,-- € ako finančnú spoluúčasť obce na projekte „Za 
podzemnou gorikou – náučné chodníky v Hnilčíku, trasa C“. Cieľom akcie je vybudovanie 7 
tabulí náučného montánneho chodníka v lokalitách Kira – Cechy – Štolvek – baňa Filip – 
Jakub – Suchý vrch – Grétla – Furmanec. 
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Návrh na uznesenie č. 54-13/10/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť vo výške 198,-- € ako 
finančnú spoluúčasť na vyhotovenie drevených tabúľ v rámci akcie: „Za podzemnou gotikou 
– náučné chodníky v Hnilčíku, trasa C“ v zmysle VZN č. 3/2015. 
 
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. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce  
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť z rozpočtu obce pre 
žiadateľa Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť – občianske združenie o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce v celkovej výške 2.000,-- € ako finančnú spoluúčasť obce na projekte: 
Vydanie publikácie: „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“. Cieľom akcie je knižné 
vydanie monografie tlačou a ide o náklady na predtlačovú prípravu a samotnú tlač publikácie. 
 
Návrh na uznesenie č. 55-13/10-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť vo výške 2.000,-- € ako 
finančnú spoluúčasť na vydanie publikácie: „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“ 
v zmysle VZN č. 3/2015. 
 
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.  Doplnok č. 6 k VZN č. 13 o určení výšky príspevku na činnosť 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o žiadosti Rady 
školy pri MŠ Hnilčík o zvýšenie stravnej jednotky pre deti navštevujúce MŠ ..... doplnkom 
k VZN č. 13 § 3 – Školská jedáleň a to nasledovne: 
Mesačný príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov, 
resp. vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je stanovený 
podľa Finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 
nákup potravín s účinnosťou od 1. 1. 2018  
 
a) pre dieťa v materskej škole – stravníci vo veku od 2 do 6 rokov –  1,12 €/deň 
    (desiata – pôvodne 0,24  €     obed – pôvodne 0,60 €    olovrant – pôvodne 0,21 € 
                    návrh       0,26  €                 návrh     0,64 €                      návrh     0,22 € 
 
b) zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedální sumou    
    0,10 € na jeden obed – zostáva  
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c) zamestnanci škôl a školských zariadení 
    - cena obeda  pôvodne 2,45 €     návrh 2,59 €  

                 - príspevok zamestnávateľa - 55 %                pôvodne 1,30   návrh 1,37 € / obed 
                 - príspevok zo SF                                           pôvodne  0,30   návrh 0,50 €/  obed 

                      - zamestnanec uhrádza cena obeda               pôvodne   0,75  návrh 0,62 € / obed 
                      - zamestnanec uhrádza režijné náklady      pôvodne  0,10 €  zostáva 0,10 €/obed 
 
d). Ostatní dospelí a iní stravníci – pôvodne 2,45  návrh 2,59 € /obec 
 
Návrh na uznesenie č. 56-13/10-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje doplnok č. 6 k VZN 13. 
 
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  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 19,45  hod. 

 
 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
 

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

 
 
Overovatelia:  
Ľubomír Kačír                                                                       ........................................ 

Branislav Murgáč                                                        ........................................ 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 45-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VI.  zasadnutia OZ konaného dňa 27. 7. 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 zo VI.  zasadnutia OZ, konaného 27. 7. 2017 a ukladá v zmysle 
uznesenia č. 44-27/7-2017 znovu osloviť majiteľov psov v bytovke Hnilčík 127 (Slobodáreň) 
na predloženie dokladu o úhrade dane za psa prípadne podanie daňového priznania. 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 

 
Uznesenie č. 46-13/10-2017 

Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 10. 2017 

 
k bodu č. 4. 1 – VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie plagátov                                                  
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku   
a) prerokovalo  návrh VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
voľby do ....... 
b). sa uznieslo na VZN obce Hnilčík č. 1/2017 o o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
voľby do ....... 
        
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13., 10. 2017 
 

Uznesenie č. 47-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 4. 2. – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Hnilčík                                                 
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie Zásady pre vybavovanie sťažností 
v podmienkach obce Hnilčík 
   
                                                                                                         Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
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Uznesenie č. 48-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 4. 3. – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hnilčík                                                 
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce HNILČÍK s účinnosťou od 1. 1. 2018 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 

 
Uznesenie č. 49-13/10-2017 

Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 10. 2017 

 
k bodu č. 4. 4. – Návrh na použitie rezervného fondu 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie projektu „Obnova hasičskej 
zbrojnice Hnilčík“ prerokovalo návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  
a schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 
na úhradu faktúry za spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej výške 1.500,-- € 
 v zmysle ustanovenia §10 odsek 9zákona 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, 13. 10. 2017 
 

Uznesenie č. 50-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 
k bodu č. 5 – Rôzne – 1. Odpredaj pozemku                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa § 9a ods.8 písm. e , zákona 138/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov a  VZN č. 19  podľa Čl. II,  § 5 ods. h a  Čl. IV. § 8 ods. 1 schvaľuje 
spôsob prevodu  a prevod geometrickým plánom č.34/2017 vyhotovený 17.06.2017 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO: 41686187 novovytvorených  pozemkových nehnuteľností a to C 
KN č. 1633/3 ako Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 / diel 2/ a C KN č. 1633/4 
ako Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 / diel 3/ z pozemku E KN 96337/115 
zapísaného LV 1055 v katastrálnom území obce Hnilčík za kúpnu cenu spolu 132- € /slovom 
stotridsaťdva eur/  pre Ing. Lucia Grznár Kormošová a PaedDr. Matúš Grznár, obidvaja 
bytom Koceľova 1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, SR z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa ktorým je, že pozemky sú priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č.s. 161 a 231. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
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Uznesenie č. 51-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 2. Oprava obecnej budovy MŠ                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie projektu na opravu obecnej 
budovy (MŠ) a doplnenie chýbajúcich dokladov 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
 

Uznesenie č. 52-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 3. Vyhotovenie projektu a podanie projektu na opravu kultúrneho 
domu                                                   
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje podanie projektu na opravu Kultúrneho domu 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
 

Uznesenie č. 53-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 4. Oprava vodovodného radu v miestnej časti Bindt                                                 
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie opravu vodovodu v miestnej časti Bindt 
ku p. Naščákovi z dôvodu mrznutia potrubia v zimných mesiacoch. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
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Uznesenie č. 54-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce                                                 
                
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť vo výške 198,-- € ako 
finančnú spoluúčasť na vyhotovenie drevených tabúľ v rámci akcie: „Za podzemnou gotikou 
– náučné chodníky v Hnilčíku, trasa C“ v zmysle VZN č. 3/2015. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
 

Uznesenie č. 55-13/10-2017 
Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 10. 2017 
 

k bodu č. 5 – Rôzne – 6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre 
žiadateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť vo výške 2.000,-- € ako 
finančnú spoluúčasť na vydanie publikácie: „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“ 
v zmysle VZN č. 3/2015. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 

 
Uznesenie č. 56-13/10-2017 

Zo 7. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 10. 2017 

 
k bodu č. 5 – Rôzne – 7. Doplnok č. 6 k VZN č. 13 o určení výšky príspevku na činnosť 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje doplnok č. 6 k VZN 13. 
 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 10. 2017 
 

 


