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Zápisnica  
z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

15. 2. 2018 
Prítomní:          Vladimír Fabian starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Kačír ml. 

                                            Branislav Murgáč 
          Vlastimil Novotta 
          Božena Fehérová                                        
          František Fabian 
Neprítomní     : 
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. Úver na zakúpenie komunálneho vozidla 
      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril Vladimír Fabian, starosta obce.  Privítal 
všetkých prítomných.  
Neprítomní 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:  Fabian František, Novotta Vlastimil 

Návrhová komisia        :  Fehérová Božena, Kačír Ľubomír 

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

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  
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Návrhy poslancov a starostu obce na doplnenie programu: 
Návrhy na zmenu a doplnenie programu: neboli 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík 

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

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 26. 1. 2018 
 
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 I.  zasadnutia OZ, 
konaného 26. 1. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 6-15/2-2018 
 
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 I.  zasadnutia OZ,  
konaného 26. 1. 2018.  
 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

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. Úver na komunálne vozdilo 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
 
K bodu 4. Program 
 
k bodu 4.1 –  Úver na komunálne vozidlo 
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na financovanie komunálneho vozidla 
formou úveru vo výške max. 38.000,-- eur a na návrh a doporučenie audítora dofinancovanie 
z rezervného fondu obce. Predložil poslancom obecného zastupiteľstva 3 ponuky a to: 

- Prima banka – splátka 60 mesiacov, 635,-- €/mesiac 
-  VÚB banka – splátka 60 mesiacov, 656,-- €/mesiac 
-  Tatra banka – splátka 60 mesiacov, 724,-- €/mesiac 
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Stanovisko Ministerstva financií SR – rezervný fond obce možno použiť aj na splátky úveru 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce – odporúčanie  vo výške 38.000,-- 
 
Návrh na uznesenie č. 7-15/2-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
 
a) schvaľuje  
 

- prijatie úveru od Prima banky Slovensko, a.s. do výšky 38.000,-- EUR na nákup 
multifunkčného vozidla 

 
b) rozhodlo 
 

- že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne zahrnie do 
rozpočtu obce a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z výnosu dane 
z príjmov (podielových daní) plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane 
počas úverového vzťahu bude poukazovať na účet v Prima banke Slovensko, a.s. 

-  
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 5  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč, Vlastimil Novotta,  Božena 

Fehérová, František Fabian 

proti 0  
zdržal sa 0  

neprítomný  0  

 
 
 
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 18.00  hod. 

 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia:  
Fabian František                                                                      ........................................ 

Novotta Vlasimil                                                        ........................................ 
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Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Návrh programu zasadnutia 

- Návrhy uznesení OZ s prílohami 

- Uznesenia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Uznesenie č. 6-15/2-2018 
Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 15. 2. 2018 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I.  zasadnutia OZ konaného dňa 26. 1. 2018 
 
    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 I.  zasadnutia OZ, konaného 26. 1. 2018 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 2. 2018 

 
Uznesenie č. 7-15/2-2018 

Z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 15. 2. 2018 

 
k bodu č. 4. 1 – Úver na zakúpenie komunálneho vozidla                                                   
                  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku 
 
a) schvaľuje  
 

- prijatie úveru od Prima banky Slovensko, a.s. do výšky 38.000,-- EUR na nákup 
multifunkčného vozidla 

 
b) rozhodlo 
 
že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne zahrnie do rozpočtu 
obce a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z výnosu dane z príjmov 
(podielových daní) plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane počas úverového 
vzťahu bude poukazovať na účet v Prima banke Slovensko, a.s.    
     
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 15. 2. 2018 
 

 


