ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.6.2019
Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Joni Slavomír, Iľková Andrea,Matta Milan,Olexová Gabriela,
Neprítomný : Raškovský Juraj
Verejnosť :0
PROGRAM :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Iľko Daniel – poskytnutie priestorov na náhradné bývanie- nájom
5.
6.
7.
8.
9.

Krízový štáb – menovacie dekréty
FIPEK,s.r.o. Remetské Hámre – žiadosť o ambulantný predaj
Diskúsia.
Návrh na uznesenia
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
Raškovský Juraj. OZ je schopné rokovať a uznášať sa. Bol predložený návrh programu
mimoriadneho 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 uznesenia z predchádzajúceho OZ
Iľko Daniel,poskytnutie priestorov na náhradné bývanie-nájom
Krízový štab- menovacie dekréty
FIPEK,s.r.o. Remetské Hámre- žiadosť o ambulantný predaj
Diskúsia.
Návrh na uznesenia
Záver

Uznesenie č. 36
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,Joni,Proti :0,Zdržal sa :0
Neprítomný : Raškovský Juraj

K bodu 2.Určenie overovateľov zápisnice a návrhová komisia :
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Iľková Andrea a Joni Slavomír a do návrhovej komisii
boli navrhnutí a schválení : Olexová Gabriela a Matta Milan .
Hlasovanie : Za :Iľková,Matta,Olexová,Joni Slavomír Proti :0Zdržal sa 0
Neprítomný : Raškovský Juraj
Uznesenie č. 37
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 Joni Slavomír a návrhovú komisiu Olexová Gabriela a
Matta Milan
Hlasovanie : Za 4 poslanci: , Iľková,Matta,Olexová,Joni, Proti: 0, Zdržal sa : 0
Neprítomný: Raškovský Juraj
K bodu 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
Starostka previedla kontrolu uznesenia z predchádzajúceho OZ a konštatovala, že sú
splnené.Zároveň vyhodnotila akci „MDD“ a poďakovala všetkým poslancom za práce a prípravu
tejto akcie.
Uznesenie č.38
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
berie na vedomie
informáciu o kontróle uznesení z predchádzajúceho OZ
Hlasovanie : Za : 4 poslanci- Iľková,Matta,Olexová,Joni, Proti :0,Zdržal sa :0
Neprítomný:Raškovský Juraj
K bodu 4 -Iľko Daniel – poskytnutie priestorov na náhradné bývanie- nájomná zmluva
Starostka predniesla problém bývania u p. Iľko Daniel, kde pretrvavajú dlhšiu dobu problémy so
švagrinou Renátou Iľkovou, nakoľko je dosť často pod vplyvom alkoholu a potom nadáva naňho,
nedovolí mu pokojné bývanie, zastavuje vodu, kričí a stále vymáha peniaze z jeho dávky v HN. Už
niekoľko krát bol prizvaní aj jej manžel Gustáv Iľko na jednanie ku starostke obce, posledný krát
bolo to na stretnutí na akcii MDD. O tom probléme bolo hovorené aj s jeho bratom Ľuboslavom
Iľkom, Marošom Iľkom, Annou Iľkovou, ale nikto sa tam nechce miešať, z dôvodu, že nechcú prísť
do ďalších konfliktov. Viackrát boli prizývaná aj hliadka PZ. Menovaný Daniel Iľko nemá kľud, v
nočnú hodinu neraz ide peši do Kusína za sestrou .
Starostka navrhla, aby menovanému sa poskytlo náhradné bývanie v časti KD – bývalý učiteľský
byt a zároveň navrhla, aby sa nábytok premiestnil z bývalej požiarnej zbrojnici tam do KD, a aby sa
menovanému zakúpila chladnička, nakoľko sa dá do inventáru obce, nájomné, aby za uvedené
priestory neplatil, nakoľko pracuje na aktivačných prácach a elektrina, koľko spotrebuje, tak ju aj
zaplatí.Čo sa týka spotreby plynu, navrhla, aby po vyučtovaní zaplatil 50 % zo skutočnej spotreby ,
nakoľko aj v zimnom období sa tam musí používať 1 gamatka, aby tam nepomrzla voda, nakoľko
by bola veľká škoda.Ďalej starostka uviedla, že tento problém pretrváva v čase len keď je jej
manžel v práci na kamione.

Zároveň starostka navrhla, že s menovaný bude uzatvorená nájomná zmluva, kde do nájomnej
zmluvy uvedie sa, že menovanému Gustavovi Iľkovi a Renáte Iľkovej bude do týchto priestorov
zakázaný vstup, z dôvodu, že jeho brat vedel o tom probléme a nezariadil, aby manželka sa
ukľudnila a dala jeho bratovi pokoj., čo nasvedčuje k tomu, že aj hliadka PZ Vinné bola niekoľko
krát riešiť tento problém.
Starostka otvorila diskúsiu a poslanci sa jednoznačne všetci vyjadrili, že treba Danielovi Iľkovi
pomôcť a nie čakať keď by malo prísť k nejakému nešťastiu.
Uznesenie č.39
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v.z.n.zsp
schvaľuje
-poskytnutie priestorov na nahradné bývanie v KD, časti bývalý učiteľský byt a uzatvorenie
nájomnej zmluvy pre Iľko Daniel za používanie týchto priestorov náhradného bývania v časti KD –
bývalý učiteľský byt za bezodplatný nájom od 1.7.2019 na dobu neurčitú, s tým, že spotrebu energii
ako voda, elektrina a plyn si bude menovaný platiť sám a v nájomnej zmluve sa uvedie stav
elektriny – podružné meranie k 1.7.2019
stav vody- podružné meranie k 1.7.2019
stav plynu podružné meranie k 1.7.2019
Hlasovanie :Za 4 poslanci:Iľková,Matta,Olexová, Joni, Proti : 0,Zdržal sa : 0
Neprítomný : Raškovský Juraj,Joni Slavomír
K bodu 5-Menovacie dekrety – Krízový štáb
Starostka odovzdala menovacie dekréty pre členo krízového štábu.
K bodu 6. FIPEK,s.r.o. -žiadosť o povolenie ambulantného predaja v obci
Starostka predložila žiadosť od FIPEK,s.r.o. Remetské Hámre na ambulantný predaj
pekárenských výrobkov, chcleba,rohliky,pečivo cukrárske výrobky a ostatné výrobky.Zároveň
oboznámila OZ s dokladmi, ktoré boli doložené k žiadosti a bola otvorená diskusia.
OZ sa jednoznačne zhodlo, že je potrebné povoliť ambulantný predaj od 24.6.2019.
Uznesenie č.40
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení n.z.ap.
schvaľuje
-ambulantný predaj pekárenských výrobkov pre FIPEK,s.r.o. Remetské Hámre od 24.6.2019
Hlasovanie: Za:4 poslancov-Iľková,Matta,Olexová,Joni Proti :0,Zdržal sa : 0
Neprítomný : Raškovský Juraj

K bodu 7 Diskúsia
V diskúsii nevystúpil nik, nakoľko sa diskutovala priebežne.
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,Joni
Verejnosť obce : 0
V Hnojnom,21.6.2019

Starostka obce
Overovatelia : Iľková Andrea..................
Joni Slavomír...............

