
                                                            ZÁPISNICA
                         zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.5.2020

Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Iľková Andrea, Raškovský Juraj,Matta Milan,Olexová Gabriela,
Neprítomný : Joni Slavomír- ospravedlnený                   

Kontrolór : ing. Valovčík- prítomný

Uchádzač do výberového konania – ing. Dušan Valovčík

Verejnosť :0

PROGRAM :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Voľba kontrolóra obce
5. Odkúpenie pozemku- žiadosť
6. Opatrenie Úradu ver.zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – informácia
7. Výročie obce „630“
8. Rôzne – Informácia o platení dane a miestných poplatkov

              Blaško e- maily poinformuj
9. Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2020,úprava rozpočtu I.rozpočtové opatrenie
10. Povodňový plán
11. Diskúsia
12. Návrh na uznesenia
13. 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 4 poslanci.Konštatovala,že 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. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ
4. Voľba kontrolóra obce
5. Odkúpenie pozemku – žiadosť
6. Opatrenie Úradu ver.zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – informácia
7. Výročie obce „630“
8. Rôzne- Informácia o platení dane a miestných poplatkov

             Blaško e-maily informácia
9. Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2020, Úprava rozpočtu na rok 2020- I.rozpočtové 



opatrenie
10. Povodňový plán
11. Diskúsia
12. Návrh na uznesenia
13. Záver     

Uznesenie č. 68
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 : Raškovský Juraj a 
Olexová Gabriela

Hlasovanie : Za 4 poslanci: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.69

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
berie na vedomie
informáciu o kontróle uznesení z predchádzajúceho OZ

K bodu 4 -Voľba kontrolóra obce
         Starostka oboznámila prítomných poslancov OZ s pravidlami voľby hlavného kontrolóra obce
HNOJNÉ.Koštatovalo, že do výberového konania prišla  riadnom termíne jedna prihláška v 
uzatvorenej obálke. Prihláška bola v prítomnosti poslancov OZ otvorená a prekontrolovaná, či 
kandidát splňalpožiadavky na kontrolóra obce.Bol predstavený uchádzač ing.Dušan Valovčík na 
funkciu kontrolóra obce.Volebnú komisiu tvorili všetci prítomní poslanci OZ – Iľková 
Andrea,Matta Milan,Olexová Gabriela, Raškovský Juraj. Bola k tomuto bodu otvorená diskúsia. V 
nej nevystúpil ni. Pristúpilo sa k hlasovaniu a poslanci jednohlasne schválili hlavného kontrolóra 
obce ing. Dušana Valovčíka a to počtom hlasov 4 poslancov.

Uznesenie č.67.
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v.z.n.zsp
A/schvaľuje
volebnú komisiu : Iľková Andrea,Matta Milan, Olexová Gabriela, Raškovský Juraj
Hlasovanie :Za 4 poslanci:Iľková,Matta,Olexová,Raškovský Proti : 0,Zdržal sa : 0
                      Neprítomný : Joni
B/schvaľuje
podmienky voľby hlavného kontrolóra
Hlasovanie: Za .Iľková,Matta,Olexová,Raškovský Proti: 0,Zdržal sa:0
                      Neprítomný : Joni
C/ schvaľuje
kandidáta do  volieb hlavného kontrolóra obce: ing.Dušana Valovčíka
Hlasovanie :Za Iľková,Matta,Olexová,Raškovský, proti :0 Zdržal sa :0



                     Neprítomný : Joni Slavomír

D/ volí
hlavného kontrolóra obce HNOJNÉ verejným hlasovaním ing. Dušana Valovčíka na obdobie 
6 rokov s uväzkom 0,25 od 1.6.2020

Hlasovanie : Za – Iľková,Matta,Olexová,Raškovský, Proti:0,Zdržal sa : 0
                       Neprítomný: Joni Slavomír

K bodu:5- Žiadosť o odkúpenie pozemku-Jaroščáková  
     Starostka predložila žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jaroščákovej a ing.Mistríka na 
parceluč.292/2 o výmere 134 m2,ktorá je vedená na LV 289 – OBEC HNOJNÉ za účelom 
rozšírenia pozemku. 
     Starostka ďalej uviedla, že momentálne je plomba na uvedenej parcele, ktorú odkúpila p. Ing. 
Jaroščáková  a ing.Mistrk od p. Kužmovej a zatiaľ nie je povolený vklad na kupujúcich.
Bola otvorená diskúsia k tomu bodu a poslanci OZ sa jednohlasne zhodli, že pokiaľ nebudú 
doriešené vlastnícke práva  žiadateľov, nebude obecné zastupiteľstvo   o odpredaji rozhodovať. 
ďalej starostka uviedla, že pred tým než sa začne rozhodovať o odpredaji musí byť zverejnený 
záme predaja na w-ovej stránke.

Uznesenie č 70
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
neschvaľuje
odpredaj pozemku žiadateľov ing.Jaroščákovej a ing.Mistríka, z dôvodu nedoriešenia vlastníckych 
vzťahov – zápis  vkladu na katastri.
Hlasovanie: Za: Iľková,Matta,Olexová,Raškovský Proti:0Zdržal sa.0
                      Neprítomný Joni

K bodu 6 – Opatrenie úradu ver.zdravotníctva
     
      Starostka prečítala opatrenia Úradu verejného zdravotníctva,ako aj informáciu o konaní 
obecného zastupiteľstva -zmena prítomnosti verejnosti „ Pri zasadnutiach a schôdzach za 
prítomnosti občanov sa nahrádza veta : Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti 
zabezpečiť v týchto priestoroch dodžiavanie protiepidemických opatrení, vyplyvajúcich pre 
priestory štátnych orgánov a orgínov územnej samosprávy.

Uznesenie č 71
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods .4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
-informáciu – Opatrenia úradu verejného zdravotníctva....
-informáciu o zmene konania obecného zastupiteľstva- prítomnosť verejnosti
počtom hlasov 4 poslancov

 K bodu 7-Výročie obce „630“ rokov od prvej písomnej zmienky
     Starostka poinformovala o akcii „Výročie obce „, ktoré t. r. si obec pripomna a bola otvorená k 
tomuto bodu diskúsia, aby sa poslanci vyjadrili, či  sa bude v tomto roku  konať oslava,keďže pre 
Padémiu Covid 19 sú zakázané – obmedzené konať podujatia kultúrne ap. alebo na budúci rok.
Starostka uviedla, že je potrebné aj objednať vopred nejaké skupiny, upomienkové dary a nedá sa 
určiť termín, lebo nevie sa predpokladať, ako bude sa táto situácia  -Covid 19 vyvíjať. Poslanci sa 



dohodli , aby sa oslava konala na budúci rok- počtom hlasov 4 poslancov.

Uznesenie č.72
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade  s § 18a,ods.2 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov
súhlasí
s prevedením  akcie „630“ výročie obce  v roku 2021 z rozpočtu obce 

Hlasovanie : Za Iľková,Matta,Raškovský,Olexová Proti :0,Zdržal sa :0
                      Neprítomný : Joni  Slavomír    
 
 K bodu 8-Rôzne
       Starostka poinformovala OZ o platení dane Agro – Bio, ktorý podal odvolanie cestou správcu 
dane OBEC HNOJNÉ na Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica a zatiaľ je to v riešení,. 
- Starostka poinformovala., o emailoch, ktoré poslal p. Blaško- náletových drevinách odstránenie a 
reakciu na smetisko- zákon o odpadoch- oplotenie pozemku.

Uznesenie č.73
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.neskorších zmien a predpisov
berie na vedomie
-informáciu o  platení dane Agro-Bio , s.r.o.- podanie odvolania proti Rozhodnutiu vydané 
správcom dane
-informáciu o e-mailoch podaných p. Blaškom
počtom hlasov 4 poslancov

K bodu 9 -Plnenie rozpočtu za  1.štvrťrok 2020 a Úprava rozpočtu  na rok 2020- 1.rozpočtové 
opatrenie.

     Starostka prečítala plnenie  rozpočtu položkovite v Príjmovej a výdavkovej časti za I.štvrťrok 
2020, ďalej uviedla, že uzavierka za I.štvrťrok bola odoslana do Rissam- výkazy, ako aj rozpočet 
podľa Fin 1-12. Ďalej uviedla, že postup prác na „Rozlučková sieň a okolie – rekonštrukcia sa 
finišuje a keďže bude predložená faktúra za prevedené práce k jej úhrade je potrebné najsamprv  
sfinancovať preklenovacím úverom z PRIMA BANKY vo výške 92 089,62Tento úver už bol 
schválený uznesením č.26 3.2019, ale sa nečerpal, keďže práce sa začali  v roku 2020, je potrebné 
ho preschváliť a upraviť rozpočtovým opatrením č.1 v roku 2020.Po vykonaní kontroly z PPA, 
budú poukazané peniaze na účet obce a to bude potrebné vrátiť banke na tento preklenovací úver. 
Starostka dala hlasovať a prítomní poslanci schválili jednohlasne a bolo prijaté uznesenie č.74.
Uznesenie č.74
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4zákona 369/90 Zb. v z.n.zap.
schvaľuje
-úver tzv.preklenovací z PRIMA BANKY vo výške 92 089,62 na úhradu prevedených prác na 
Rozlúčkovej sieni a okolie-rekonštrukcia počtom hlasov 4 poslancov.
-úpravu rozpočtu na rok 2020 -I.rozpočtovým opatrením, kde celkom príjmy činia :297 372,86       €
a výdavky činia 297 372,86 €

Hlasovanie. Iľková,Matta,Olexová,Raškovský, Zdržal sa : 0, Neprítomný: Joni



K bodu 10- Povodňový plán
Starostka prečítala Návrh Povodňového plánu obce a bola otvorená diskúsia, keďže neboli vznesené
pripomienky, dala hlasovať a tento Povodňový plán bol jednohlasne schválený uznesením č.75 a to 
počtom hlasov 4 poslancov.Po schválení OZ bude doručený na OU Michalovce na schválenie.

Uznesenie č.75
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 ZB v.z.n.zap.
schvaľuje
„Povodňový plán  obce HNOJNÉ“ a to počtom hlasov 4 poslancov.

Hlasovanie: Za :Iľková,Matta,Olexová,Raškovský,Proti:0, Neprítomný: Joni

Prítomní  poslanci: Iľková Andrea,Matta Milan,Olexová Gabriela,RaškovskýJuraj
Neprítomný :  Joni Slavomír
Verejnosť obce : 0 

V Hnojnom,13.5.2020                                                       Starostka obce

                                     Overovatelia : Iľková Andrea.......................................           

                                                            Matta Milan................................----
                                                        .


