
1 
 

Zápisnica  
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Hnilčík konaného dňa  

13. 4. 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  

1. Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
3. Ukončenie nájmov v bytovky Hnilčík 265 a výmena bytov 
4. Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu – informácia 
5. Asistent v MŠ na školský rok 2018/2019- žiadosť na ÚPSVaR 

      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:  Fehérová Božena, Murgáč Branislav 

Návrhová komisia        :  Kačír Ľubomír, Novotta Vlastimil 

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 II. zasadnutia OZ konaného dňa 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 II.  zasadnutia OZ, 
konaného 15. 2. 2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 8-13/4-2018 
 
    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 II.  zasadnutia OZ, 
konaného 15. 2. 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  

1. Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
2. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
3. Ukončenie nájmov v bytovky Hnilčík 265 a výmena bytov 
4. Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu – informácia 
5. Asistent v MŠ na školský rok 2018/2019- žiadosť na ÚPSVaR 

      5.  Rôzne 
      6.  Uznesenia 
      7.  Záver 
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K bodu 4. Program 
 
k bodu č. 4. 1 – Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu, predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2017. Podkladom pred spracovanie odborného stanoviska bol Záverečný účet obce Hnilčík 
a účtovná závierka obce Hnilčík, ktoré spracovala účtovníka obecného úradu. Hlavný 
kontrolór obce Hnilčík  v zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 
účtu za rok 2017 s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko tvorí 
prílohu tejto zápisnice a poslancom bol predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 9-13/4-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2017. 
 
Návrh na uznesenie č. 10-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

34.103,79 € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    23.062,95 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017     :    34.103,79 € 
c). konečný stav                                                                             :    57.166,74 € 
 

3. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2017 vo výške 28.791,96 € so sledovaním na 
účte 428 Ú 17 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2017 

 
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. 4. 2 – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
 
Katarína Novottová, účtovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu 
v Hnilčíku Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spolu s účtovnou 
závierkou a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
k 31. 12. 2017.  
Informovala OZ, že podľa názoru audítora informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej 
za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje 
informácie podľa zákona o účtovníctve. 
Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice materiál bol poslancom predložený 
spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie č. 11-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky k 31. 12. 2017 a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych 
predpisov . 

 
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. 4. 3 – Ukončenie nájmov v bytovke Hnilčík 265 a výmena bytov 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťami o ukončenie 
nájmu v bytovke Hnilčík č. súp. 265. Nájom žiadajú ukončiť: Martin Fabian a manž. 
Miroslava – byt č. 7 a Mgr. Michaela Semanová k 30. 6. 2018 – byt č. 6.  
 
Návrh na uznesenie č. 12-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ukončenie nájmov k 30. 6. 2018 

- Martin Fabián a manž. Miroslava, byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. súp. 265 
- Mgr. Michaela Semanová, byt č. 6, v bytovke Hnilčík, č. súp. 265 
-  

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. 4. 3 –Výmena bytov 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou nájomníka 
Jozefa Vojtka o výmenu bytu v bytovke Hnilčík č. 265, jednoizbový za dvojizbový. 
 
Návrh na uznesenie č. 13-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  žiadosť o výmenu bytu z jednoizbového (byt č. 
1) na dvojizbový (byt č. 6)  pre žiadateľa – nájomníka Jozefa Vojtka s účinnosťou od 1. 7. 
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  

 
 
k bodu č. 4. 4 – Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu - informácia 
Správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu predložil obecnému 
zastupiteľstvu Ľubomír Kačír, predseda komisie. Oboznámil OZ, že komisia na ochranu 
verejného záujmu  na svojom zasadnutí zobrala na vedomie: 

-  podanie Oznámenie funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových pomerov verených 
činiteľov spolu s povinnými prílohami (Vladimír Fabian, starosta obce) 
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- Oznámenia funkcií ..... boli podané v stanovenom termíne. 
Komisia konštatovala, že verejný funkcionár Vladimír Fabian, starosta obce si splnil 
povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcie verejných funkcionárov  a nebolo porušené ustanovenie ústavného zákona. Správa 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Materiál bol poslancom  predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na uznesenie č. 14-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 

- Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie o preskúmaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových 
pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za 
zdaňovacie obdobie  Vladimíra Fabian, starostu obce za rok 2017. 

- Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že 
Vladimír Fabian, starosta obce vo svojom Oznámení...... uviedol všetky potrebné 
informácie, ktoré sú pravdivé. 

-  
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. 4. 5 – Asistent v MŠ na školský rok 2018/2019 – žiadosť na ÚPSVaR 
 
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil poslancov OZ o situácii miesta asistenta učiteľa 
MŠ z dôvodu prijatia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením od 1. 9. 2018 do MŠ. Predmetné 
pracovné miesto nie je možné realizovať cez Ministerstvo školstva alebo Ministerstvo vnútra 
SR, pretože vytvorenie uvedenej pracovnej pozície sa nevzťahuje na materské školy. Je to 
možné realizovať cez úrad práce od 1. 9. 2018 na 9 mesiacov s tým, že spoluúčasť obce bude 
5% ale to iba v prípade, že úrad práce bude mať dostatok finančných prostriedkov. Obec má 
už  žiadosť pripravenú,  je potrebné ju schváliť zo strany Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Na žiadosť rodiča dieťaťa bude obec žiadať miesto pre asistenta na plný úväzok. 
Zároveň je potrebné doriešiť ešte 10. mesiac v školskom roku, je možnosť financovať tento 
jeden mesiac zo strany obce formou dohody mimo pracovného pomeru.  
 
Návrh na uznesenie č. 15-13/4-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie žiadosti na miesto asistenta 
učiteľa v Materskej škole Hnilčík z dôvodu prijatia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves podľa §54 zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na 
obdobie 9 mesiacov pri 5% spoluúčasti obce a schvaľuje dofinancovanie jedného mesiaca 
v školskom roku 2018/2019 z rozpočtu obce. 
Hlasovanie:   Počet Mená a priezviska 
 za 4  Ľubomír Kačír ml., Branislav Murgáč,  Božena Fehérová, František 

Fabian 

proti 0  
zdržal sa 1 Vlasimil Novotta 

neprítomný  0  
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k bodu č. 5 Rôzne – 1. Schválenie žiadosti o finančný príspevok  
Vladimír Fabian, starosta obce oboznámil poslancov OZ Rozhodnutí o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 33.599,-- € na opravu obecnej budovy – 
Hnilčík (múzejné zariadenie). Projekt sa začne realizovať od VII.2018 
 
Návrh na uznesenie č. 16-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie Rozhodnutie o chválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok vo výške 33.599,-- eur na projekt: Oprava obecnej budovy 
(Materskej školy). 
                              
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. 5 Rôzne – 2. Sprievodcovská služba v múzeu 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe zriadenia sprievodcovskej služby 
v Banskom múzeu v Hnilčík. Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť pre budúcnosť, 
ktoré banské múzeum spravuje túto službu doteraz zabezpečovalo pomocou dobrovoľníckej 
práce cestou Úradu práce Spišská Nová Ves. V tomto roku takáto služba zo strany úradu 
práce nie je možná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, preto ak chceme aby 
banské múzeum bolo v prevádzke je potrebné nájsť vhodného človeka, ktorú túto 
sprievodcovskú službu bude vykonávať na základe dohody mimo pracovného pomeru.  
 
Návrh na uznesenie č. 17-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá zabezpečiť sprievodcovskú služby v Banskom 
múzeu Hnilčík na základe dohody mimo pracovného pomeru.  
 
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. 5 Rôzne – 3. Výberové konanie na kamerový systém 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vykonanom výberom konaní na dodávateľa 
zákazky s nízkou hodnotou?“Inštalovanie kamerového systému v intraviláne obce Hnilčík, 
v lokalite zahrňujúcej budovu obecného úradu a kultúrneho domu, budovu materskej školy 
a obecné bytové domy, bezpečný priestor – prevencia kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti na území obce“. Celý proces posudzovania cenových ponúk bol realizovaný 
dodávateľsky. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná trom firmám, rozhodujúcim 
kritériom pri vyhodnotení cenových ponúk bola ponuka za uskutočnenie predmetu zákazky, 
ktorá obsahovala najnižšiu cenu. Za najúspešnejšiu bola vyhodnotená cenová ponuka firmy 
ABK spol. s. r. o, Spišská Nová Ves za 12.429,64 eur s DPH. 
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Návrh na uznesenie č. 18-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  výsledok vyhodnotenia ponúk predmetu 
zákazky s nízkou hodnotou „Inštalovanie kamerového systému v intraviláne obce Hnilčík, 
v lokalite zahrňujúcej budovu obecného úradu a kultúrneho domu, budovu materskej školy 
a obecné bytové domy, bezpečný priestor – prevencia kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti na území obce“. Ako najúspešnejšia bola vyhodnotená cenová ponuka firmy ABK 
spol. s. r.o., H. Wolkera 19, Spišská Nová Ves v celkovej výške 12. 429,64 eur s DPH. 
 
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. 5 Rôzne – 4. 4. Žiadosť o finančný príspevok na požiarnu zbrojnicu 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rozhodnutí o neschválení dotácie na opravu 
požiarnej zbrojnice a zároveň informoval o novej, vypracovanej a podanej žiadosti na opravu 
predmetnej budovy 
 
Návrh na uznesenie č. 19-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  rozhodnutie o neschválení dotácie na 
opravu požiarnej zbrojnice a berie na vedomie podanie novej žiadosti o dotáciu na opravu 
predmetnej budovy 
 
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. 5 Rôzne – 5. Zmena odmeny pre veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce 
Hnilčík 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ústnej žiadosti p. Miroslava Čarnického, 
veliteľa DHZ obce Hnilčík o zrušení odmeny pre veliteľa s okamžitou platnosťou. Funkciu 
veliteľa DHZ Hnilčík bude vykonávať na báze dobrovoľnej činnosti. 
 
Návrh na uznesenie č. 20-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ústnu žiadosť veliteľa DHZ obce Hnilčík 
p. Miroslava Čarnického  o zrušenie vyplácania odmeny za túto funkciu vo výške 100,-- 
eur/ročne, ktorá bola schválená uznesením č. 45-30/9-2016 zo dňa 30. 9. 2016 a schvaľuje 
vykonávanie tejto funkcie na báze dobrovoľnosti v článku IV. Odmena veliteľovi jednotky 
v Dodatku k dohode o členstvo v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru Hnilčík. 
 
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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k bodu č. 5 Rôzne – 6. Dražba pozemkov 
 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že obec Hnilčík sa zúčastnila na dražbe 
pozemkov v k. ú. Hnilčík. Dražobná zábezpeka dražených nehnuteľností bola 1.550,--, 
poplatok za dražbu 30,--. Organizátorom dražby boli: BANE, Sp. Nová Ves v likvidácii, 
Štefánikovo nám. č. 4, Spišská Nová Ves.  
 
Návrh na uznesenie č. 21-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie účasť Obce Hnilčík na dražbe 
pozemkových nehnuteľností v k. ú. obce Hnilčík a to : 

- parc. č. E KN 96410/1 ako trvalý trávnatý porast vo výmere 569 m2 v podiele ½, 
prevádzaný podiel 284,50 m2, zapísaná na LV č. 1311 

- parc. č. E-KN 96407/1 ako trvalý trávnatý porast vo výmere 1630 m2 v podiele ¾. 
prevádzaný podiel 1.222,50 m2, zapísaná na LV č. 1310 

- parc. č. E-KN 96410/2 ako trvalý trávnatý porast vo výmere 199 m2 v podiele ¾, 
prevádzaný podiel 149,25 m2, zapísaná na LV č. 1310 

za celkovú kúpnu cenu 1.550,-- eur. 
 
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. 5 Rôzne – 7. Zdravotný stav a sociálna situácia p. Milana Kačíra 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zdravotnom stave a sociálnej situácii 
občana Milana Kačíra, momentálne sa nachádza v zariadení Svet zdravia – Nemocnica 
s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Vzhľadom na to, v akom stave má dom a domácnosť, nie 
je možné, aby sa vrátil do domáceho prostredia. Podľa vyjadrenia lekára je plne odkázaný na 
pomoc druhej osoby.  
 
Návrh na uznesenie č. 22-13/4-2018 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zdravotnú a sociálnu situáciu p. Milana 
Kačíra, ktorý je t. č. v zariadení Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Spišská Nová Ves a ukladá 
vzhľadom na jeho zdravotný stav preveriť, prípadne vykonať všetky kroky potrebné na 
umiestnenie občana v zariadení sociálnych služieb. 
 
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. 5 Rôzne – 8. Ocenenie občanov 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že p. Miloš Greisel, Ing. Ján Černík 
a p. Ing. Eva Malecová t, č, dožívajú významných životných jubileí. Navrhol preto, aby hore 
menovaný občania boli ocenení pamätnou plaketou za rozvoj cestovného ruchu v obci 
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a finančnou odmenou podľa Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 
reprezentačné a propagačné účly zo dňa 20. 11. 2015. 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli oceniť aj p. starostu Vladimíra Fabiana za dlhoročnú 
a obetavú prácu pre obec v rokoch 1992-2018. 
 
Návrh na uznesenie č. 23-13/4-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje ocenenie osobností: Miloš Greisel, Ing. Eva 
Malecová, Ing. Ján Černík za rozvoj cestovného ruchu a Vladimírovi Fabianovi, starostovi 
obce za dlhoročnú a obetavú práce pre obec v rokoch 1992 - 2018 a ukladá postupovať podľa 
Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 
účely zo dňa 20. 11. 2015 
 
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. 5 Rôzne – 9. Príspevok rybárskej organizácii 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o došlej žiadosti o finančný príspevok zo 
strany žiadateľa: rybárska organizácia MO SRZ Nálepkovo na svoju činnosť – dokúpenie 
násadových rýb a následné zarybnenie Železného potoka. 
 
Návrh na uznesenie č. 24-13/4-2018 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje príspevok rybárskej organizácii MO SRZ 
v Nálepkove vo výške 50,-- eur. 
 
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 19,30  hod. 

 
Zapísal/(a): Katarína Novottová                          

                       Vladimír Fabian 

                                                                       starosta obce 

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

Murgáč Branislav                                                      ........................................ 
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Uznesenie č. 8-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z II.  zasadnutia OZ konaného dňa 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 II.  zasadnutia OZ, konaného 15. 2. 2018 
 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 9-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
k bodu č. 4. 1 – Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu                                                  
                  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2017. 
                                                                                                               Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

Uznesenie č. 10-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 

k bodu č. 4. 1 – Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje: 
 

4. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad 
5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

34.094,79 € 
Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne: 
a). počiatočný stav                                                                         :    23.062,95 € 
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017     :    34.103,79 € 
c). konečný stav                                                                             :    57.166,74 € 
 

6. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2017 vo výške 28.791,96 € so sledovaním na 
účte 428 Ú 17 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2017 

 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
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Uznesenie č.11-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 4. 2 – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky k 31. 12. 2017 a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych 
predpisov . 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

Uznesenie č. 12-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 4. 3 – Ukončenie nájmov v bytovke Hnilčík 265 a výmena bytov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ukončenie nájmov k 30. 6. 2018 

- Martin Fabián a manž. Miroslava, byt č. 7 v bytovke Hnilčík č. súp. 265 
- Mgr. Michaela Semanová, byt č. 6, v bytovke Hnilčík, č. súp. 265 

                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 13-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 4. 3 – Ukončenie nájmov v bytovke Hnilčík 265 a výmena bytov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje  žiadosť o výmenu bytu z jednoizbového (byt č. 
1) na dvojizbový (byt č. 6)  pre žiadateľa – nájomníka Jozefa Vojtka s účinnosťou od 1. 7. 
2018 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

Uznesenie č. 14-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 4. 4 – Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu - informácia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie 
 

1. Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie o preskúmaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a činnosti a majetkových 
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pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za 
zdaňovacie obdobie  Vladimíra Fabian, starostu obce za rok 2017. 
 

2. Konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že 
Vladimír Fabian, starosta obce vo svojom Oznámení...... uviedol všetky potrebné 
informácie, ktoré sú pravdivé. 

                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

Uznesenie č. 15-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 4. 5 – Asistent v MŠ na školský rok 2018/2019 – žiadosť na ÚPSVaR 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie podanie žiadosti na miesto asistenta 
učiteľa v Materskej škole Hnilčík z dôvodu prijatia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, 
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves podľa §54 zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na 
obdobie 9 mesiacov pri 5% spoluúčasti obce a schvaľuje dofinancovanie jedného mesiaca 
v školskom roku 2018/2019 z rozpočtu obce. 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 16-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 1. Schválenie žiadosti o finančný príspevok 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie Rozhodnutie o chválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok vo výške 33.599,-- eur na projekt: Oprava obecnej budovy 
Hnilčík (Múzejné zariadenie). 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 17-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 2. Sprievodcovská služba v múzeu 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá zabezpečiť sprievodcovskú služby v Banskom 
múzeu Hnilčík na základe dohody mimo pracovného pomeru.  
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
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Uznesenie č. 18-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 5 Rôzne – 3. Výberové konanie na kamerový systém  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  výsledok vyhodnotenia ponúk predmetu 
zákazky s nízkou hodnotou „Inštalovanie kamerového systému v intraviláne obce Hnilčík, 
v lokalite zahrňujúcej budovu obecného úradu a kultúrneho domu, budovu materskej školy 
a obecné bytové domy, bezpečný priestor – prevencia kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti na území obce“. Ako najúspešnejšia bola vyhodnotená cenová ponuka firmy ABK 
spol. s. r.o., H. Wolkera 19, Spišská Nová Ves v celkovej výške 12. 429,64 eur s DPH. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 19-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 4. Žiadosť o finančný príspevok na požiarnu zbrojnicu  
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie  rozhodnutie o neschválení dotácie na 
opravu požiarnej zbrojnice a berie na vedomie podanie novej žiadosti o dotáciu na opravu 
predmetnej budovy. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 20-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 5. Zmena odmeny pre veliteľa dobrovoľného hasičského zboru 
obce Hnilčík 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie ústnu žiadosť veliteľa DHZ obce Hnilčík 
p. Miroslava Čarnického  o zrušenie vyplácania odmeny za túto funkciu vo výške 100,-- 
eur/ročne, ktorá bola schválená uznesením č. 45-30/9-2016 zo dňa 30. 9. 2016 a schvaľuje 
vykonávanie tejto funkcie na báze dobrovoľnosti v článku IV. Odmena veliteľovi jednotky 
v Dodatku k dohode o členstvo v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru Hnilčík. 
 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 
 
 
 



15 
 

 
 

Uznesenie č. 21-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 5 Rôzne – 6. Dražba pozemkov 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie účasť Obce Hnilčík na dražbe 
pozemkových nehnuteľností v k. ú. obce Hnilčík a to : 

- parc. č. E KN 96410/1 ako trvalý trávnatý porast vo výmere 569 m2 v podiele ½, 
prevádzaný podiel 284,50 m2, zapísaná na LV č. 1311 

- parc. č. E-KN 96407/1 ako trvalý trávnatý porast vo výmere 1630 m2 v podiele ¾. 
prevádzaný podiel 1.222,50 m2, zapísaná na LV č. 1310 

- parc. č. E-KN 96410/2 ako trvalý trávnatý porast vo výmere 199 m2 v podiele ¾, 
prevádzaný podiel 149,25 m2, zapísaná na LV č. 1310 

za celkovú kúpnu cenu 1.550,-- eur 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

Uznesenie č. 22-13/4-2018 
Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 

zo dňa 13. 4. 2018 
 
 k bodu č. 5 Rôzne – 7. Zdravotný stav a sociálna situácia p. Milana Kačíra 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku berie na vedomie zdravotnú a sociálnu situáciu p. Milana 
Kačíra, ktorý je t. č. v zariadení Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Spišská Nová Ves a ukladá 
vzhľadom na jeho zdravotný stav preveriť, prípadne vykonať všetky kroky potrebné na 
umiestnenie občana v zariadení sociálnych služieb. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 

 
Uznesenie č. 23-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 8. Ocenenie občanov 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje ocenenie osobností: Miloš Greisel, Ing. Eva 
Malecová, Ing. Ján Černík za rozvoj cestovného ruchu a Vladimírovi Fabianovi, starostovi 
obce za dlhoročnú a obetavú práce pre obec v rokoch 1992 - 2018 a ukladá postupovať podľa 
Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 
účely zo dňa 20. 11. 2015 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
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Uznesenie č. 24-13/4-2018 

Z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík 
zo dňa 13. 4. 2018 

 
 k bodu č. 5 Rôzne – 9. Príspevok rybárskej organizácii 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku schvaľuje príspevok rybárskej organizácii MO SRZ 
v Nálepkove vo výške 50,-- eur. 
 
                                                                                                             Vladimír Fabian 
                              starosta obce  
Hnilčík, 13. 4. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


