ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.6.2019
Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Iľková Andrea,Matta Milan,Olexová Gabriela,
Raškovský Juraj
Neprítomný : Slavomír Joni-ospravedlnený
Prizvaní : ing. Valovčík Dušan, kontrolór obce
Verejnosť :0
PROGRAM :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2019 a úprava rozpočtu-I.rozpočtové opatrenie
5. Stanovisko kontrolóra k úprave rozpočtu a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019
6. Program rozvoja obce – návrh na schválenie OZ
7. CO – zákon 42/1994 o civilnej ochrane v z.n.z.ap.
8. Akcia „Deň detí“
9. Rôzne- informácia o podaných a schválených projektov
- informácia o platení daní za rok 2019
VO – doplnenie ďalších svetiel VO
Prívod pitnej vody na cintorín
List p. Modráka pre OZ
10. Diskúsia.
11. Návrh na uznesenia
12. Záver
K bodu 1.Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých prítomných a
konštatovala, že účasť na dnešnom zasadnutí je prítomných 4 poslancov, neprítomný
Slavomír Joni, ktorý sa ospravedlnil. OZ je schopné rokovať a uznášať sa. Bol predložený
návrh programu zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený počtom hlasov 4 poslancov.
Návrhy poslancov:
neboli žiadne
SCHVALENÝ PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2019-1.rozpočtové opatrenie
Stanovisko kontrolóra obce k úprave rozpočtu a Návrh plánu kontrolnej činnosti na
II.polrok 2019
Program rozvoja obce na roky 2019-2025
CO – zákon 42/1994 Zb.o civilnej ochrane
Deň detí
Rôzne – informácia o podanýcha a schválených projektoch, ako aj nechválených
- informácia o platení dani za rok 2019

-informácia o výmene úsporných svetiel verejného osvetlenia
Projekt „prívod pitnej vody – cintorín
-List p. Modráka pre OZ
10. Diskúsia.
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 o obecnom zriadení v z.n.z.ap.
schvaľuje
program zasadnutia OZ
Hlasovanie : Za :4 poslanci- ,Iľková,Matta,Olexová,Raškovský,Proti :0,Zdržal sa :0
Neprítomný : Joni Slavomír
K bodu 2.Určenie overovateľov zápisnice a návrhová komisia :
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Iľková Andrea a Raškovský Juraj a do návrhovej
komisii boli navrhnutí a schválení : Olexová Gabriela a Matta Milan .
Hlasovanie : Za :Iľková,Matta,Olexová,Raškovský Proti :0Zdržal sa 0
Neprítomný : Slavomír Joni
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 o obecnom zriadení v z.n. ap.
schvaľuje
-overovateľov zápisnice Iľková Andrea a Raškovský Juraj a návrhovú komisiu Olexová Gabriela a
Matta Milan
Hlasovanie : Za 4 poslanci: , Iľková,Matta,Olexová,Raškovský, Proti: 0, Zdržal sa : 0
Neprítomný: Joni Slavomír
K bodu 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starostka previedla kontrolu uznesenia z predchádzajúceho OZ a konštatovala, že sú splnené.
Uznesenie č.31
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
berie na vedomie
informáciu o kontróle uznesení z predchádzajúceho OZ
Hlasovanie : Za : 4 poslanci- Iľková,Matta,Olexová,Raškovský, Proti :0,Zdržal sa :0
Neprítomný:Slavomír Joni
K bodu 4 -Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2019-1.rozpočtové opatrenie
Starostka podrobné prečítala plnenie rozpočtu k 31.3.2019 a predložila návrh na úpravu rozpočtu –
1.-vým rozpočtovým opatrením a to z dôvodu, že obec obdržala dotáciu z MF ako kapitalový
príjem a aj bude použitá dotácia na kapitový výdaj.- výstavba autobusových zástavok.

Ďalej bolo predložené a to úprava bežných výdavok a príjmov a presuny medzi jednotlivým
položkami.Celkovým rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti je 170 455 €.
Bol vyzvaný kontrolor obce, aby predložil svoje stanovisko k úprave rozpočtu a takisto aby
predložiť návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019
a K bodu 5 -Stanovisko kontrolóra obce úprave rozpočtu-I.rozpočtové opatrenie a pán návrhu
kontrolnej činnosti na II.polrok 2019
K bodu 5- prečítal stanovisko k úprave rozpočtu a Plán návrhu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019
a bola otvorená diskúsia k bodu 4 aj k bodu 5. V nej nevystúpil nik. Bola ukončená
diskúsia.Starostka dala hlasovať a poslanci OZ jednohlasne schválili Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok
2019, úpravu rozpočtu -I.rozpočtové opatrenie a Plán návrhu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019.
Hlasovanie : Za :Iľková,Matta.Olexová a Raškovský,Proti:0Zdržal sa : 0
Neprítomný:Joni Slavomír

Uznesenie č.32
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v.z.n.zsp
schvaľuje
-plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2019
-úpravu rozpočtu I.rozpočtovým opatrením v príjmovej časti celkom 170 455 €, ako aj
výdavkovej časti 170 455€
-stanovisko kontrolóra obce k 1. rozpočtovému opatreniu
-Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2019
Hlasovanie :Za 4 poslanci:Iľková,Matta,Olexová, Raškovský, Proti : 0,Zdržal sa : 0
Neprítomný : Joni Slavomír
K bodu 6-Program rozvoja obce na roky 2019-2025
Starostka predložila OZ dokument „Program rozvoja obce na roky 2019-2025, ktorý bol
spracovaný Mgr. Tižovou, z dôvodu, že starý PHSR platil do roku 2008 a keďže k jednotlivým
dotáciam je potrebné aj dokladovať tento dokument ,starostka dala vypracovať nový dokument
„Program rozvoja obce na roky 2019-2025. Oboznámila s týmto dokumentom OZ a bola otvorená
diskúsia. V nej nevystúpil nik. Starostka ukončila diskúsia a dala hlasovať, tento dokument bol
schválený počtom hlasov 4 poslancov.
Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení n.z.ap.
schvaľuje
-Program rozvoja obce na roky 2019-2025
Hlasovanie: Za:4 poslancov-Iľková,Matta,Olexová,Raškovský Proti :0,Zdržal sa : 0
K bodu 7 .CO – zákon 42/1994 o civinej ochrane vz.n.zap.

Starostka obce oboznámila OZ so zákonom 42/1994 Z.z. v z.n.z ap.Oboznámila s obsahom
predpísanéj dokumentácie CO a oboznámila OZ, že bola uzatvorená s zmuva s ing. Kočiš Ján
BEPOP, ktorá bude zabepečovať pre obec preventívne a ochranné služby v oblasti BOZP, v oblasti
ochrany pred požiarmi a v oblasti CO za poplatok 100,- štvrťročne.
Bola otvorená diskúsia v nej nediskutoval nik-Starostka dala hlasovať a OZ berie na vedomie a to
počtom hlasov 4 poslancov.
Uznesenie č.34
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.z.ap
berie na vedomie
uzatvorenie zmluvy s Ing.Ján Kočiš BEPOP na preventívne služby pre obec HNOJNÉ a to počtom
hlasov 4 poslancov.
–

Hlasovanie :Za – 4 poslanci-Iľková,Matta,Olexová,Raškovský,Proti:0,Zdržal sa : 0

K bodu 9- Rôzne
Starostka poinformovala o úspešných projektoch, ktoré boli schválené a dostali sme dotácie
– bol podaný projekt na MF na výstavbu autobusových zástavok a obec obdržala 13 500 € na
výstavbu autobusových zástavok.Momentálne je zvolané pracovné stretnutie dňa 12.6.2019
o 10,00za účasti projektanta, OU- odbor cestnej komunikácie,dopravný inšpektorát,Zástupca
OSC KSK
– Projekt na výstavbu detského ihriska z Úradu vlády pre našu obec nebol schválený
– Projekt z PPA- rekonštrukcia cintorína 92 089 € momentalne prebieha výber subdodávateľa
na zhotenie tesarských prác- výstavba prístrešku
– projekt VO sa doplnili svetla úsporné, a ostáva už len 3 ks doplniť
– starostka poinformovala o platení dani za rok 2019 a oboznámila OZ s tými daňovníkmi,
ktorí k dnešnému dňu nemajú zaplatenú daň
-Starostka prečítala list od p.Modráka,ktorý bol adresovaný pre starostku a OZ ohľadom výmery
pozemku medzi nim a susedou Oľgou Čižmárovou. Bolo oboznámené OZ so sporom, na základe
podnetu p. Čižmárovej bolo stavebné konanie, kde zástupkyňa Stavebného úradu dala návrh, aby sa
previedlo geometrické zameranie pozemkov. OZ sa vyjadrilo, že tento spor nepatrí do kompetencie
riešenia OZ a nebudú sa k tomu vyjadrovať.Starostka uviedla, že p. Modrák nemôže rozhodovať v
mene starostky, aby sa je Čižmárová písomne ospravedlnila a si to ani od nej nežiada, lebo tam nie
je dôvod.
-Starostka navrhla ocenenie podľa Štatútu obce a to“ Cenu starostu pre poslanca Milana Mattu, z
príležitosti životného jubilea „70“ rokov.
Ako dôvody uvádza : Menovaný je poslancom 2. volebné obdobie a aktívne sa zapája do prác v
prospech obce.
Cena starostu obce je : plaketa s erbom a listina o udelení a finančná odmena 100 €.
Bola otvorená diskúsia a v nej nevystúpil nik, starostka dala hlasovať o udelení ceny starostu pri
Milana Mattu a poslanci jednohlasne schválili a to počtom hlasov 4 poslancov.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods.4zákona 369/90 Zb.o obecnom zriadení v z.n.z.ap
berie na vedomie
-informáciu o platení daní za rok 2019

-informáciu o schválených projektoch
-informáciu o neschválených projektov
– berie na vedomie
– list od p. Modráka k pozemku p. Čižmarovej Oľgy s tým, že to čo p.Modrák požaduje nie
je v kompetencii riešenia Obecného zastupiteľstva
schvaľuje
ocenenie :“Cenu starostu“podľa Štatútu obce - pre Milana Mattu
Hlasovanie : Za:4 poslanci:Iľková,Matta.Olexová,Raškovský. Proti :0, Zdržal sa : 0
Neprítomný : Joni
K bodu 10 Diskúsia
Bola otvorená diskúsia, v nej vystúpila starostka, ktorá sa opýtala, ako to je , či prebieha
cvičenie v KD, časti uč.byt. Poslankyňa Iľková,ktorá to mala na starosti odpovedala, že celkom boli
2 x a pre nezáujem sa nechodí

K Bodu 20.Návrh na uznesenia
Bol prečítaný Návrh na uznesenia ,ktoré boli schvaľované k jednotlivým bodom rokovania.
21.Záver
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný, starostka sa poďakovala prítomným za účasť, a
prehlásila zasadnutie za ukončené.
Prítomní poslanci: Iľková,Matta,Olexová,Raškovský
Ďalej boli prítomni: ing. Valovčík Dušan-kontrolor obce
Verejnosť obce : 0
V Hnojnom, 05 06 2019
Overovatelia : Matta Milan..................
Olexová Gabriela...............

Starostka obce

