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Zápisnica  
z VIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

9. 12. 2017 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
          Božena Fehérová                                        
Neprítomní    :  0 František Fabian 

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. Rozpočet na roky 2018-2020 – NÁVRH 
2. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 
3. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2018 – NÁVRH 
4. Rozpočtové opatrenia v roku 2017 – na vedomie 
5. VZN č. 2/2017 o pohrebiskách -  NÁVRH 
6. VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku ....... – NÁVRH 
7. Poplatok za vodu na rok 2018 - NÁVRH 
8. Návrh na použitie rezervného fondu 
9. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves 
10. Prerokovanie rozsahu funkcie starostu obce 
11. Kontrola zo strany Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves – informácia 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Neprítomní poslanci: 1 
Starosta obce konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Fehérová Božena, Novotta Vlastimil 

Návrhová komisia        :  Kačír Ľubomír, Murgáč Branislav 

Zapisovateľ                  :  Katarína Novottová 
    
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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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 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VII. zasadnutia OZ konaného dňa 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 VII.  zasadnutia OZ, 
konaného 13. 10. 2017. 
 
Návrh na uznesenie č. 57-9/12-2017 
 
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 VII.  zasadnutia OZ,  
konaného 13. 10. 2017.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

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 

1. Rozpočet na roky 2018-2020 – NÁVRH 
2. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 
3. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2018 – NÁVRH 
4. Rozpočtové opatrenia v roku 2017 – na vedomie 
5. VZN č. 2/2017 o pohrebiskách -  NÁVRH 
6. VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku ....... – NÁVRH 
7. Poplatok za vodu na rok 2018 - NÁVRH 
8. Návrh na použitie rezervného fondu 
9. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves 
10. Prerokovanie rozsahu funkcie starostu obce 
11. Kontrola zo strany Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves – informácia 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
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K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 –  Rozpočet na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného kontrolóra 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020, 
predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce a návrh na predkladanie rozpočtu bez 
programovej štruktúry podľa predloženého materiálu a dôvodovej správy. Poslanci OZ tento 
návrh prerokovali,  otázky k jednotlivým položkám rozpočtu boli odkonzultované 
s ekonómom obce a následne prijali uznesenie. Materiál bol poslancom predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 58-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie : 
a). návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 

schvaľuje 
návrh rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2018 celkovej sume: 
    
Bežný rozpočet: 

- Príjmy   :  246.845,– € 
- výdavky:  229.645,-- € 
- prebytok:  17.200,-- €   

 Kapitálový rozpočet 
- príjmy   :   1.000,--€ 
- výdavky:   7.000,-- € 
- schodok:   6.000,-- €   

Finančné operácie: 
- príjmy    :  7.000,– € 
- výdavky: 18.200,– € 
- schodok: 11.200,-- € 

Rozpočet spolu: 
- príjmy    254.845,– € 
- výdavky 254.845,– € 

schvaľuje 
 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2018,2019, 2020 bez programovej štruktúry 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 2 – Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Hnilčík na rok 2018 
 
V zmysle §18f, ods. 1, písm. b). zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov obecný kontrolór predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce 
Hnilčík Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II.  polrok 2018. 
 



4 
 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom úrade v Hnilčíku, bude sa riadiť zákonom 
NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Kontroly budú vykonávané priebežne, v rozsahu, ktorý bude schválený obecným 
zastupiteľstvom na I. a II. polrok  2018. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. a II. polrok 2018 bol, zverejnený 
spôsobom obvyklým v obci tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním 
v obecnom zastupiteľstve. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 59-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. a II . polrok 2018 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 3 – Harmonogram zasadnutí OZ obce Hnilčík na rok 2018 
 
Vladimír Fabian, starosta obce, predložil návrh harmonogramu zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2018 ako iniciatívny materiál s cieľom plánovať 
a koordinovať prácu volených orgánov obce pri príprave a schvaľovaní dokumentov 
samosprávy obce Hnilčík, ako aj s cieľom naplniť ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
V nadväznosti na schválený harmonogram zasadnutá obecného zastupiteľstva môžu 
jednotlivé komisie obecného zastupiteľstva schváliť vlastný harmonogram zasadnutí tak, by 
vytvorili predpoklady pre slnenie úloh komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisií 
Obecného zastupiteľstva v Hnilčíku. 
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva bude z hľadiska dopadu na rozpočet 
zohľadnený v rozpočte obce na rok 2018. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke 
obce. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 60-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2018. 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4. 4 – Rozpočtové opatrenia v roku 2017  
 
Katarína Novottová, pracovník Ocú, predložila zmeny rozpočtu cez rozpočtové opatrenia 
v príjmovej a výdavkovej časti . 
Zmeny rozpočtu obce Hnilčík na rok 2017 rozpočtovými opatreniami 1-12 (do 30. 11. 2017)  
boli vypracované na základe t. č. známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj 
výdavkovej časti rozpočtu. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Rozpočtové opatrenia prinášajú túto zmenu rozpočtu:  
 Schválený 

rozpočet 2017 
Zmeny rozpočtu Rozpočet 2017 po 

zmenách 
Bežné príjmy 220.646,-- +21.304,-- 241.950,-- 
Kapitálové príjmy 1.000,-- 0,-- 1.000,-- 
Príjmy spolu 221.646,-- +21.304,-- 242.950,-- 

Príjmy finančných operácií 7.000,-- 0,-- 7.000,-- 
ZDROJE SPOLU 228.646,-- +21.304,-- 249.950,-- 
Bežné výdavky 203.446,-- +21.304,-- 224.750,-- 
Kapitálové výdavky 7.000,-- 0,-- 7.000,-- 
Výdavky spolu  210.446,-- +21.304,-- 231.750,-- 

Výdavky finančných operácií 18.200,-- 0,-- 18.200,-- 
POUŽITIE ZDROJOV 
SPOLU 

228.646,-- +21.304,-- 249.950,-- 

Bežný rozpočet 17.200,-- 0,-- 17.200,-- 
Kapitálový rozpočet -6.000,-- 0,-- -6.000,-- 
Výsledok rozpočtového 

hospodárenia 

+11.200,-- 0,-- +11.200,-- 

Finančné operácie -11.200,-- 0,-- -11.200,-- 
Výsledok hospodárenia -

celkový 

0,-- 0,-- 0,-- 

 
Návrh na uznesenie č. 61-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zmeny rozpočtu obce Hnilčík na rok 
2017 v zmysle zákona č. 583/2014 U. z., §14, odst.2 a v zmysle uznesenia obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku č. 52-14/11-2008,  podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-
12/2017.   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 5 – VZN č. 2/2017 o pohrebiskách  
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku návrh VZN, 
ktorým sa stanovuje „Prevádzkový poriadok na pohrebiskách v Hnilčíku“ je v súlade so 
zákonom č. 131/2010 o pohrebníctve a bol vypracovaný z dôvodu potreby zosúladenia 
niektorých ustanovení Prevádzkového poriadku pohrebísk s platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 
 Všeobecné záväzné nariadenie obce Hnilčík č. 2/2017 je spracované podľa potrieb obce, platí pre 
cintoríny v obci Hnilčík a miestnych častiach Bindt a Ráztoky. 
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Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce  
dňa 13. 11. 2017. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 62-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
A). prerokovalo  návrh VZN obce Hnilčík č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku na 
pohrebiskách v Hnilčíku 
B). sa uznieslo na VZN obce Hnilčík č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách 
v Hnilčíku.   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 6 – VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.......  
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Hnilčíku návrh VZN č. 
3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku z dôvodu potreby upraviť v pôvodnom 
VZN č. 3/2017 príslušný rok pre vyrubenie miestnych daní z roku 2017 na rok 2018, prípadne 
upraviť podľa prepočtov predbežných nákladov a uváženia obecného zastupiteľstva 
navrhované sadzby miestnych daní.  
Návrh zmien – VZN - Piata časť – Poplatok – Článok 10 – Sadzba poplatku – ods. 2 
 Pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo 
prechodnému pobytu v obci je sadzba poplatku za odvoz TKO vo výške: 
Pôvodná sadzba      : 0,02602 €/osoba/deň t. j. 9,50 €/osoba/rok  
Navrhovaná sadzba: 0,02740 €/osoba/deň t. j. 10,-- €/osoba/rok – návrh na zvýšenie 
oproti roku 2017 z dôvodu, že firma Brantner NOVA  avizovala zvýšenie cien pre rok 
2018 oproti roku 2017 o 1,6% 
 
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
 
Návrh na uznesenie č. 63-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  

a) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 3/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b) sa uznieslo na VZN obce Hnilčík č 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 3/2017 o miestnych daniach 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 
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k bodu č. 4. 7 – Poplatok za vodu na rok 2018   
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na cenu vody na rok 
2018. Východiskovým dokumentom pre našu obec je Rozhodnutie č. 0577/2017/V-PC zo dňa 
21. 2. 2017 , ktorým bola stanovená  maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom  
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Hnilčík je 0,5524 
€/m3 na obdobie od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
V materiály boli uvedené tri návrhy ceny vody.  
 
Návrh na uznesenie č. 64-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2018 takto: 
 

– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 11,--/osoba/vlastník/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,324/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,5524/m3 
 
a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých odberateľov 
vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, bod 4.   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 8 – Návrh na použitie rezervného fondu   
V súvislosti s ustanovením §10 ods. 9 a §15 ods. 2 Zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na použitie 
rezervného Rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky v rámci predloženia projektu: 
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu“  
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 65-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- podanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho 
domu“  

prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

 
- na úhradu faktúry za spracovanie tepelnotechnického posúdenia stavby v celkovej 

výške 450,-- € 
- na úhradu faktúry za zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky s názvom: 

„Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia KD obce Hnilčík“ v celkovej výške 
500,-- € 
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- na úhradu faktúry za zmenu rozpočtov v časti ústredné vykurovanie v rámci projektu: 
„Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu obce Hnilčík“ 
v celkovej výške 170,-- € 

  
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 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 9 – Voľba prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves 
   
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že v  súvislosti so 
skončením volebného obdobia prísediacich Okresného súdu Spišská Nová Ves zvolených na 
obdobie 2014 - 2017 a prípravou volieb prísediacich na volebné obdobie 2018 - 2021 v súlade 
so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“), zaslal Okresný súd Spišská Nová 
Ves list zn. 1 Spr O/599/2017 zo dňa 17. 10. 2017,  v ktorom predseda Okresného súdu 
Spišská Nová Ves zaslal návrh kandidáta a zároveň aj stanovisko Okresného súdu, Spišská 
Nová Ves. Za kandidáta bol Okresným súdom SNV doporučený p. Jozef Paulík, bytom 
Hnilčík č. d. 227 z dôvodu, že sa vo funkcii prísediaceho osvedčil, preto Okresný súd 
doporučuje zvolenie práve navrhnutého kandidáta. 
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 66-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku volí Jozefa Paulíka za prísediaceho na Okresnom súde 
v Spišskej Novej Vsi 
   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 10 – Prerokovanie rozsahu funkcie starostu obce 
   
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh o prerokovanie 
rozsahu funkcie starostu obce z dôvodu prípravy a realizácie nových projektov s účinnosťou 
od 1. 1. 2018 do konca volebného obdobia z úväzku 0,6 na celý úväzok  Zároveň požiadal 
o úpravu platu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov   
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Návrh na uznesenie č. 67-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku             
a) prerokovalo rozsah výkonu funkcie starostu obce s účinnosťou od 1. 1. 2018 deo konca 
volebného obdobia a určuje rozsah funkcie starostu obce  na plný úväzok 
 
b) určuje plat starostu podľa zákona o platových pomeroch starostov v priemernej mesačnej 
mzdy v národnom hospodárstve vo výške 1.505,– € s účinnosťou od 1. 1. 2018   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 4. 11 – Kontrola zo strany Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves 
   
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že zo strany Sociálnej 
poisťovne Spišská Nová Ves bola vykonaná kontrola odvodu poistného na nemocenské 
poistenie. Kontrolovaným subjektom bola Obec Hnilčík s týmto výsledkom: 
Dlžné sumy: 0,00 € 
Poistné zaplatené bez právneho dôvodu: 0,00 € 
Spolu: 0,00 € 
 
Návrh na uznesenie č. 68-9/12-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie výsledok kontroly Sociálnej poisťovne 
Spišská Nová Ves na odvod poistného na sociálne poistenie. 
   
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 1. Sadzobník správnych poplatkov 
 
Vladimír Fabian, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu 
Sadzobníka správnych poplatkov pre obec Hnilčík z dôvodu, že NR SR v IX. 2017 schválila 
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V tejto 
súvislosti došlo ak k zmene zákona o správnych poplatkoch. Sadzobník správnych poplatkov 
je uverejnený aj na web stránke obce Hnilčík. 
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Návrh na uznesenie č. 69-9/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie nový Sadzobník správnych poplatkov 
s účinnosťou od 1. 1. 2018 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
 
k bodu č. 5 Rôzne – 2. Rozšírenie skládky Kúdelník – zámer firmy Brantner Nova 
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu informáciu k realizovateľnosti rozšírenia 
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. SNV.  
I. etapa prebehla v 11/1996 
II. etapa prebehla v 11/2005 
III. etapa prebehla v VIII.2014 
Základnou úlohou spoločnosti je v termíne od 04/2017 do 12/2022 realizácia rozšírenia 
jestvujúcej skládky o 4. a 5. etapu. Rozšírenie skládky prebehne na priľahlých pozemkoch 
jestvujúcej skládky. Životnosť rozšírenia skládky je po 5. etape do roku 2042. Budúci investor 
a prevádzkovateľ skládky SEZO Spiš preto žiada obce a mestá o podporenie zámeru 
rozšírenia jestvujúcej skládky a schválenie tohto zámeru na úrovni obecného zatupiteľsva. 
 
Návrh na uznesenie č. 70-9/12-2017 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  
a) berie na vedomie informáciu o zámere firmy Brantner Nova ohľadom rozšírenia 
regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. V Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu 
s predpokladanou celkovou životnosťou do roku 2042 
 
b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová 
Ves o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie 
udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš. 
                                                                                                              
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  1 František Fabian 

 
  
K bodu č. 6 – Uznesenia 
Uznesenia zo  VIII. 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 17.00  hod. 
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Zapísal/(a): Katarína Novottová                          
 

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

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

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

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
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Uznesenie č. 57-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo VII.  zasadnutia OZ konaného dňa 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 VII.  zasadnutia OZ, konaného 13. 10. 2017  
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 

 
Uznesenie č. 58-9/12-2017 

Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2017 

 
k bodu č. 4. 1 – Rozpočet na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného kontrolóra                                                  
                  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 

berie na vedomie : 
a). návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 
b). stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 

schvaľuje 
návrh rozpočtu na úrovni hlavných kategórií na rok 2018 celkovej sume: 
    
Bežný rozpočet: 

- Príjmy   :  246.845,– € 
- výdavky:  229.645,-- € 
- prebytok:  17.200,-- €   

 Kapitálový rozpočet 
- príjmy   :   1.000,--€ 
- výdavky:   7.000,-- € 
- schodok:   6.000,-- €   

Finančné operácie: 
- príjmy    :  7.000,– € 
- výdavky: 18.200,– € 
- schodok: 11.200,-- € 

Rozpočet spolu: 
- príjmy    254.845,– € 
- výdavky 254.845,– € 

schvaľuje 
 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2018,2019, 2020 bez programovej štruktúry 
        
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
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Uznesenie č. 59-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4. 2. – Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Hnilčík na rok 2018                                                 
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. a II . polrok 2018 
 
                                                                                                         Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
 

Uznesenie č. 60-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4. 3. – Harmonogram zasadnutí OZ obce Hnilčík na rok 2018                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje harmonogram zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku na rok 2018 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 

 
Uznesenie č. 61-9/12-2017 

Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2017 

 
k bodu č. 4. 4. – Rozpočtové opatrenia v roku 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zmeny rozpočtu obce Hnilčík na rok 
2017 v zmysle zákona č. 583/2014 U. z., §14, odst.2 a v zmysle uznesenia obecného 
zastupiteľstva v Hnilčíku č. 52-14/11-2008,  podľa predložených rozpočtových opatrení č. 1-
12/2017. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
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Uznesenie č. 62-9/12-2017 

Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2017 

 
k bodu č. 4. 5. – VZN č. 2/2017 o pohrebiskách                                                  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
 
A). prerokovalo  návrh VZN obce Hnilčík č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku na 
pohrebiskách v Hnilčíku 
B). sa uznieslo na VZN obce Hnilčík č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v 
Hnilčíku 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
 

Uznesenie č. 63-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4. 6 – VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku ......                                                
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  
 

c) Berie na vedomie návrh VZN obce Hnilčík č. 3/2017 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

d) sa uznieslo na VZN obce Hnilčík č 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

e) Ukladá povinnosť pracovníčke obce zverejniť schválené VZN č. 3/2017 o miestnych 
daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
 

Uznesenie č. 64-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4. 7 – Poplatok za vodu na rok 2018                                                   
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom v obci Hnilčík pre rok 2018 takto: 
 

– občania, chatári a chalupári – paušálny poplatok vo výške 11,--/osoba/vlastník/rok 
– občania, chatári a chalupári – vodomery vo výške 0,324/m3 
– podnikatelia – vodomery vo výške 0,5524/m3 
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a  ukladá povinnosť pracovníčke obce oboznámiť s výškou poplatku všetkých 
odberateľov vody v zmysle zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, článok IV, 
bod 4. 

                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
 

Uznesenie č. 65-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4. 8. -  Návrh na použitie rezervného fondu  
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- podanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho 
domu“  

prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov rezervného fondu  a 

schvaľuje 
Použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

 
- na úhradu faktúry za spracovanie tepelnotechnického posúdenia stavby v celkovej 

výške 450,-- € 
- na úhradu faktúry za zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky s názvom: 

„Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia KD obce Hnilčík“ v celkovej výške 
500,-- € 

- na úhradu faktúry za zmenu rozpočtov v časti ústredné vykurovanie v rámci projektu: 
„Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu obce Hnilčík“ 
v celkovej výške 170,-- € 

  
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, 9. 12. 2017 
 

Uznesenie č. 66-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4. 9. – Voľby prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves 
                
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku volí Jozefa Paulíka za prísediaceho na Okresnom súde 
v Spišskej Novej Vsi  
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 
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Uznesenie č. 67-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 4.10. – Prerokovanie rozsahu funkcie starostu obce Hnilčík  
 
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku             
a) prerokovalo rozsah výkonu funkcie starostu obce s účinnosťou od 1. 1. 2018 do konca 
volebného obdobia a určuje rozsah funkcie starostu obce  na plný úväzok 
 
b) určuje plat starostu podľa zákona o platových pomeroch starostov v priemernej mesačnej 
mzdy v národnom hospodárstve vo výške 1.505,– € s účinnosťou od 1. 1. 2018 
                             
                                                                                      Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12. 2017 

 
Uznesenie č. 68-9/12-2017 

Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2017 

 
k bodu č. 4. 11. – Kontrola zo strany Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie výsledok kontroly Sociálnej poisťovne 
Spišská Nová Ves na odvod poistného na sociálne poistenie. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12.2017 

 
Uznesenie č. 69-9/12-2017 

Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 9. 12. 2017 

 
k bodu č. 5 Rôzne  – 1. Sadzobník správnych poplatkov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie nový Sadzobník správnych poplatkov 
s účinnosťou od 1. 1. 2018 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 9. 12.2017 
 

Uznesenie č. 70-9/12-2017 
Z 8. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 9. 12. 2017 
 

k bodu č. 5 Rôzne – 2. Rozšírenie skládky Kúdelník – zámer firmy Brantner Nova 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku  
a) berie na vedomie informáciu o zámere firmy Brantner Nova ohľadom rozšírenia 
regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. V Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu 
s predpokladanou celkovou životnosťou do roku 2042 
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b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová 
Ves o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie 
udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                               starosta obce  
Hnilčík, 9. 12.2017 
 

 


