ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.12.2019
Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Joni Slavomír,Iľková Andrea, Raškovský Juraj,Matta Milan,Olexová Gabriela,
Kontrolór : ing. Valovčík- ospravedlnený
Verejnosť :2
PROGRAM :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Plnenie rozpočtu k 30.9.2019, 4.rozpočtové opatrenie
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2020 -2022
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolórana I.polrok 2020
8. VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce HNOJNÉ na rok 2020 a príloha –
miestné poplatky na rok 2020
9. VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad.
10. Audit za rok 2018- správa auditora
11. Výpoveď zo zmluvy OZV -Natur-Pack k 31.12.2019
12. Kanalizácia obce HNOJNÉ -informácia
13. Rôzne
14. Diskúsia
15. Návrh na uznesenia
16. Záver
K bodu 1.Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých prítomných a
konštatovala, že účasť na dnešnom zasadnutí je prítomných 5 poslancov, čiže 100 % účasť.
OZ je schopné rokovať a uznášať sa. Bol predložený návrh programu zasadnutia, ktorý bol
jednohlasne schválený počtom hlasov 5 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 uznesenia z predchádzajúceho OZ
Plnenie rozpočtu k 30.9.2019,4.rozpočtové opatrenie
Návrh rozpočtu na rok 2020 aviacročný rozpočet na roky 2021 a 2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020
VZN č.1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce HNOJNÉ
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady

10. Adit za rok 2018-správa auditora
11. Výpoveď zo zmluvy OZV – Natur -Pack k 31.12.2019
12. Kanalizácia pre obec HNOJNÉ – informácia
13. Rôzne
14. Diskúsia
15. Návrh na uznesenia
16. Záver

Uznesenie č. 49
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
-overovateľov zápisnice: Iľková Andrea a Matta Milan a do návrhovej komisie : Joni Slavomír a
Olexová Gabriela
Hlasovanie : Za Joni,Iľková,Olexová,Matta,Raškovský,Proti : 0,Zdržal sa :0
K bodu 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starostka previedla kontrolu uznesenia z predchádzajúceho OZ a konštatovala, že sú splnené.
Uznesenie č.50
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
berie na vedomie
informáciu o kontróle uznesení z predchádzajúceho OZ
Hlasovanie : Za : 5 poslancov- Iľková, Raškovský,Matta,Olexová,Joni, Proti :0,Zdržal sa :0
K bodu 4 -Plnenie rozpočtu k 30.9.2019- 4.rozpočtové opatrenie
Starostka previedla Plnenie rozpočtu k 30.9.2019 , kde rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol
k 30.9.2019 21.483,23 čo bolo aj kryté finančnými prostriedkami v banke na účtoch a v pokladni.
Ďalej uviedla úpravu rozpočtu a to z dôvodu, že dotácicu obec z PPA nebude v roku 2019 čerpať,
ale až v roku 2020, tak je potrebné znížiť v príjmovej a výdavkovej časti sumu 92 089, ako aj
výdavkovej časti v kapitalových príjmach a výdavkach a v bežnom rozpočte úpravy medzi
jednotlivými položkami v príjmovej a výdavkovej časti, kde celkom príjmy budú činiť po úprave78
483,20a výdavkovej časti 78 483,20
Uznesenie č.51
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v.z.n.zsp
schvaľuje
4-rozpočtové opatrenie dľa prílohy kde príjmy činia 78483,20 eura, a výdavky činia 78 483,20 eura
počtom hlasoc 4 poslancov
-plnenie rozpočtu k 30.9.2019 počtom hlasov 5 poslancov
Hlasovanie :Za 5 poslanci:Raškovský,Matta,Olexová, Joni,Iľková Proti : 0,Zdržal sa : 0

K bodu 5-Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu 2021 a 2022
Starostka predložila návrh rozpočtu na rok 2020 podľa jednotlivých položiek v príjmovej a
vydávkovej časti, kde celkom príjmy činia 205 139 a výdavkovej časti 205 139. Ďallej predniesla
návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022, kde v príjmovej časti rozpočet na rok 2021 čini 115 050 eura a
výdavkovej časti 115 050 eura. Na rok 2022 v príjmovej a výdavkovej časti čini 115 050 eua. Ďalej
uviedla, že rozpočet na roky 2021 a 2022 je rozpočet ako orientačný.Ďalej uviedla, že návrh
rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a w-ovej stránke. Kontrolór doporučuje schváliť tento
rozpočet na rok 2020, ako aj viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022.
Bola otvorená k tomu bodu rozprava, a neboli vznesené k nemu žiadne pripomienky. Starostka dala
hlasovať a rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na rok 2021 a 2022 bol jednohlasne
schválený a to počtov hlasov 5 poslancov.
Uznesenie č.52
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 o obecnom zriadení vznení n.z.ap.
schvaľuje
– rozpočet na rok 2020 celkom v príjmovej čast 205 139,- eua a výdavkovej časti 205 139
eura počtom hlasov 5 poslancov
– viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022 celkom v príjmovej časti 115 050 a výdavkovej
časti 115 050 počtom hlasov 5 poslancov
Hlasovanie : Za – Joni,Iľková,Matta,Olexová,Raškovský,Proti : 0 Zdržal sa :0
K bodu 6 Stanovisko hl.kontrolóra k rozpočtu
7-Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020
Starostka vyzvala kontrolora obce, aby uviedol tento bod 6 a 7 do rokovania OZ.
Kontrolor prečítal stanoviskok rozpočtu na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2021 a
2022, kde záverom konštatoval, že odporúča OZ schváliť rozpočet na roky 2020 a viacročný
rozpočet na roky 2021 -2022 .
K bodu 7- kontrolor uviedol vypracovaný plán kontrol na I.polrok 2020
Starostka otvorila rozpravu k tomuto bodu,a v nej neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starostka dala hlasovať za bod 6 a 7 a poslaci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti a to
počtom hlasov 5 poslancov
Uznesenie č.53
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
schvaľuje
-plán kontrolnej činnosti na i.polrok 2020,počtom hlasov 5 poslancov
-berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolórak rozpočtu
lasovanie: Za: Raškovský,Matta,Olexová,Joni, Iľková,Proti:0 Zdržal sa : 0
K bodu 8 VZN o dani z nehnuteľnosti
Starostka predložila „Návrh VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020

ďalej uviedla, že nastáva zlá ekonomická situácia pre samosprávy, ako to už bolo signalizované aj
mediami, nakoľko sa zvyšujú platby za energie bolo potrebé upraviť dane v zvýšenej sadzbe na rok
2020,jednak pre FO, jednak pre PO na území obce HNOJNÉ.Ďalej uviedla, že tento návrh bol
vyvesený na úradnej tabuli a w-ovom sídle, neboli vznesené žiadne pripomienky ani z radu FO, ani
z radu PO.
Bola otvorená rozprava k tomuto bodu nevystúpil nik.
Starostka dala hlasovať a toto VZN 1/2020 bolo schválené počtom hlasov 5 poslancov.
Uznesenie č.54
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods .4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
VZN č.1/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 a to počtom hlasov 5 poslancov.
Hlasovanie : Za-Joni,Iľková,Matta,Olexová,Raškovský,Proti:0,Zdržal sa : 0
K bodu 9 – VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
Starostka predložila návrh VZN 2/2020 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad
,kde uviedla,že poplatok na osobu a rok je navrhovaný 17,00. Uviedla, aké sú navrhovan zľavy.
Ďalej to dôvodila, že obec už zo zákona nemože prispievať na vývoz TKO, obec v roku 2018 málo
separovala, poplatky za uloženie odpadu na skladky bolivyššie už aj v roku 2019. Bola otvorená
rozprava, v nej vystúpil Raškovský,ktorý rozprával, že či ľudia ktorý separujú majú mať taký istý
poplatok, ako aj tí čo neseparujú. Starostka odpovedala, že nie , ale nie pri každom vývoze musí
mať osoba, ktorá žije osamelo toľko odpadu, aby musela dať vrece, keď má tam napr. 2 fľaše
sklenené. Takisto poukázala , že poslanci majú rozdelené obvody a keď ide separovaný zber, nech
sa pozrú, kto separuje, alebo nie. Kontrolor uviedol, že keď ide Kuka nádoba, kto sa bude
prehrabávať v smetných nádobach,kto čo tam dá.
Bola ukončená rozprava, keďže sa viac neprihlásil nik.
Starostka dala hlasovať a toto VZN č. 2/2020 bolo jednohlasne schválené a to počtom hlasov 5
poslancov.
Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.neskorších zmien a predpisov
schvaľuje
VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad na rok 2020 a to počtom
hlasov 5 poslancov
Hlasovanie : Za : Raškovský,Olexová,Matta, Joni, Iľková Proti :0, Zdržal sa : 0
K bodu 10 Audit za rok 2018
Bola prečítaná Správa auditora o vykonaní auditu za účtovnú závierku za rok 2018 abola
otvorená rozprava, v nej nevystúpil nik.
Uznesenie č.56
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 v z.n.z.ap
berie na vedomie
Správu auditora za rok 2018 a to počtom hlasov 5 poslancov

K bodu 11- Výpoveď zmluvy- Natur-Pack
Starostka prečíta OZ výpoveď zmluvy zo strany Natur -Pack k 31.12.2019 a zároveň uviedla, že
obec požiadala o pridelenie druhé OZV na separovaný zber od 1.1.2020.
Uznesenie č.57
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade so zákonom 369/90 ZB.v z.n.z.ap
berie na vedomie
-výpoveď zmluvy OZV – Natur -Pack k 31.12.2019 počtom hlasov 5 poslancov.
K bodu 12- Kanalizácia
Starostka poinformovala o jednaniach na VVS ohľadom kanalizácii pre obec HNOJNÉ, ako aj o
stretnutí s projektantom ing. Zembiakom, prečítala návrh finančných prostriedkov, čo by tento
projekt obnášal pre jednotlivé obce a otvorila rozpravu.
V nej vystúpil Raškovský, Matta,Joni,ktorý jednoznačne odpovedali, že obec má zainvestovať oko
25000 do projektu a kto nám zabezpečí, že do troch rokov nám budú schválené dotácie na
vykonanie projektu. Bolo by dobre sa zapojiť do takej výzvy, kde by tie projekčné práce boli z tej
výzvy financované, nakoľko obec keď nemá zabezpečené financie to je o ničom, nakoľkozasa
prepadne platnosť a všetko sa musí robiť odznova.
Ďalej diskutoval kontrolór,ktorý takisto neodporuča ísť do toho,ale treba čakať na výzvy.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.58
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade so zákonom 369/90 Zb. v.z.n.zmien a predpisov
berie na vedomie
informácie o kanalizácii s tým, že k danej problematike sa OZ bude zaoberať v roku 2020
K bodu 13 Rôzne
Starostka poinformovala OZ
- o prevedenej akcii „Ucta k starším“
-O vyplatení pre dôchodcov sumu schválenú OZ – fin.príspevok 10,- pre nepracujúcic na 60 rokov
-o príspevku pre narodené deti – po 50“eura“,
-o vyplatení odmien pre jubilantov 50,60,70,80,90 rokov
– o akcii „Príchod Mikuláša- kde poslanci odsuhlásili, že je potrebné zakúpiť pre deto do 10
rokov
– vytváraní divokej skladáky medzi Hnojné a Jovsa
– informáciu o platení daní za rok 2019
– o prebiehajúcej inventaeizácii majetku
– o jednaní ohľadom retarderov,a mlyna
– o vykonaní prác na DS – prístrešok
– o ukončení prác na Autobusovej zástavke
– o ukonční prác na DI
– ďalej starostka predložila návrh na udelenie odmien pre poslancov po 250 eura, ktorý bol
jednohlasne schválený a kontrolórovi 350,- eura
– ďalej informovala, že máme poruchu na VO, ktorá sa momentalne opravuje v časi I.
Transformátora.
Uznesenie č.59
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade so zákonom č.369/90Zb.v z.n.z.ap
schvaľuje
-zakúpenie darčekov „Akcia Mikuláš“ pre deti TB do 10 rokov z rozočtu obce
-odmeny pre poslancov:Iľková 250 €,Matta 250€,Olexová 250€Raškovský 250€,kontrolorovi 350 €

-Iľkovi Danielovi 50,- eura
berie na vedomie
-prevedenie akcie úcta k starším,
-vyplatenie príspevku pre dôchodcov po 10 € na d 60rokov,vyplatenie pre jubilantov po 20 eura,
-vyplatenie pre narodené deti v roku 2019 po 50 eura
-odstránenie divokej skládky medzi Hnojné a Jovsa
-informáciu o platení dane za rok 2019
-informáciu o retarderov,
-informáciu o stave mlyna
-informáciu o prevedených inv.prácach
a to počtom hlasov 5 poslancov.
Hlasovanie:Za : Joni,Iľková,Matta,Raškovský,Olexová,Proti : Zdržal sa : 0
Prítomní poslanci: Joni Slavomír,Iľková Andrea,Matta Milan,Olexová
Gabriela,RaškovskýJuraj
Verejnosť obce : 2
V Hnojnom,4.12.2019

Starostka obce
Overovatelia : Iľková Andrea.................
Matta Milan...............

