ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.7.2020
Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Iľková Andrea,Joni Slavomír,Matta Milan,Olexová Gabriela,
Neprítomný : Raškovský Juraj- ospravedlnený
Kontrolór : ing. Valovčík- ospravedlnený
Verejnosť :0
PROGRAM :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Správa z kontróly za I.polrok 2020
5. Návrh kontrolnej činnosti na II.polrok 2020
6. Plnenie rozpočtu za I.polrok 2020 a úprava rozpočtu- 2.rozpočtového opatrenia
7. Zriadenie školského obvodu JOVSA
8. Informácia o platení daní FO a PO a E-parcely
9. Rekonštrukcia DS
10. Rôzne- emaily Blaško
- zmena vlastníka 1/2014
-zameranie pozemkov,292/3,300,49
-informácia sčítanie SODB
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ
Správa z kontroly za I. Polrok 2020
Návrh kontrolnej činnosti naII.polrok 2020
Plnenie rozpočtu za I.polrok 2020 a úprava rozpočtu -2.rozpočtové opatrenia
Zriadenie školského obvodu JOVSA
Informácia o platení daní FO a PO a E/Parcely
Rekonštrukcia DS

10. RôzneBlaško e-maily informácia
zmena vlastníka 1/2014
zameranie pozemkov 292/3,300,49
11. Diskúsia
12. Návrh na uznesenia
13. Záver
Uznesenie č. 76
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 Olexová Gabriela a do návrhovej komisie : Joni Slavoír a
Matta Milan
Hlasovanie : Za 4 poslanci:Iľková,Olexová,Matta,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.
Uznesenie č.77
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
berie na vedomie
informáciu o kontróle uznesení z predchádzajúceho OZ
K bodu 4 -Správa z kontŕoly za I.polrok 2020
Starostka prečítala správu z kontroly za I.polrok, keďže kontrolór obce bol zo zdravotných
dôvodo neprítomný.
K bodu 5 Návrh kontrolnej činnosti na II.polrok 2020
Starostka prečíta plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020 a bola otvorená diskúsia k týmto
bodom. Nevystúpil nik.
Uznesenie č.78.
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v.z.n.zsp
A/schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020
Hlasovanie :Za 4 poslanci:Iľková,Matta,Olexová,Joni Proti : 0,Zdržal sa : 0
Neprítomný : Raškovský Juraj
B/berie na vedomie
právu o kontrole za I.polrok 2020 počtom hlasov 4 poslancov
Hlasovanie: Za .Iľková,Matta,Olexová,Joni Proti: 0,Zdržal sa:0
Neprítomný :Raškovský

K bodu 6 –Plnenie rozpočtu za I.polrok 2020 a úprava rozpočtového opatrenia č.2
Starostka prečítala plnenie rozpočtu za I.polrok, ako aj návrh 2.rozpočtového opatrenia, kde
príjmy a výdavky činia 297 372,86. Bola otvorená diskúsia. V nej nevystúpil nik.
Uznesenie č 79
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods .4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
-plnenie rozpočtu za I.polrok 2020
-a úpravu rozpočtu 2-rozpočtovým opatrením v príjmovej a výdavkovej časti v sume 297 372,86
K bodu 7-Zriadenie školského obvodu JOVSA
Starostka poinformovala o zriadení školského obvodu Jovsa pre žiakov ,ktorí návštevujú ZŠ
Jovsa, predložila návrh DOHODY a bola otvorená diskúsia. OZ súhlasi so zriadením
školského obvodu JOVSA počtom hlasov 4 poslancov.
Uznesenie č.80
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 18a,ods.2 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov
schvaľuje
zriadenie spoločného školského obvodu v JOVSE,počtom hlasov 4 poslancov.
Hlasovanie : Za Iľková,Matta,Joni,Olexová Proti :0,Zdržal sa :0
Neprítomný : Raškovský Juraj
K bodu 8 – Informácia o platení dane FO aPO
Starostka poinformovala o platení dane FO a PO, o platení FO za E-parcely, ako aj odvolanie voči
rozhodnutiu Agro-Bio,s.r.o. Závadka.Bolo vydané nové rozhodnutie,ktoré podalo AgroBio,s.r.o.Závadka 2.2.2020 a odoslané na zaplatenie daní. Bolo poinformované aj platenie o Eparcelách, kde dá sa povedať, že na 80 % sú vyrúbené dane, ako aj uhradené. Starostka ďalej
uviedla, že koncom októbra vyzve aj Farmu Zemplín, aby zaslala zoznam zmluv
uzatvorenýchmedzi nájomcami a tak oa 1.1.2021 budú platiť aj vlastníci,pozemkov, ktorí majô
uzatvorené nájomné zmluvy s Farmou Zemplín.
Uznesenie č.81
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 18 a , ods.2 zákona 369/90 v z.n.zap.
Berie na vedomie
informáciu o platení daní počtom hlasov 4 poslancov.
Hlasovanie : Za:Joni,Iľková,Matta,Olexová,Proti:0,Zdržal sa : 0
Neprítomný : Raškovský Juraj
K bodu 9- Rozlúčková sieň a okolie
Starostka poinformovala OZ o prácach na Rozlučkovej sieni a okolie na cintoríne a uviedla, že
tieto práce sa ukončili .Je potrebné ešte odpratať panely a rozviesť hlinu, ale pre daďivé počasie
zatiaľ nebolo možné. Bola uhradená fa z preklenovacieho úveru a boli odoslané všetké potrebné
doklady na PPA za účelom kontroly prác a refudnácii fa.

Uznesenie č.82
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.neskorších zmien a predpisov
berie na vedomie
ukončenie prác na „Rozlúčkovej sieni“, počtom hlasov 4 poslancov.
Hlasovanie : Iľková,Matta,Olexová,Joni Zdržal sa : 0 Neprítomný: Raškovský
K bodu 10-RôzneBlaško – rozne emaily-poinformuj
Zmena vlastníka 1/2014 v stavebnom konaní
Zameranie – pozemkov geodetom 292/3,300,49
Informácia sčítanie SODB
.
Starostka uviedla, že p. Blaško stále vypisuje e-maily a útočí neprávavom na obec, starostku a dáva
rôzne podnety jednak na políciu.Prečítala e-mail, ktorý bol zaslaný starostke na odstránenie
náletových drevín na p.č.292/1. Ďalej uviedl, že táto parcela je v súkromnom vlastníctve p.
Mesarošovej a nie obce.
Ďalej uviedla, že bol doručený list na zmenu vlastníka scedčnou zmluvou,ktorá bola uzatvorená
24.7.2020 .-meno nové je Mesaroš Marek, bytom Michalovce,P.Horova 10
– Ďalej dala návrh na zameranie pozemkov p.č. 292/3,300, 49
– poinformovala aj o prebiehajúcom SODB
–
Uznesenie č.83
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 v.z.n.zap
berie na vedomie
-informáciu o emailoch od p. Blašku, počtom hlasov 4 poslancov
-informáciu o zene vlastníka 1/2014
-informáciu o SODB
schvaľuje
zameranie parciel geodetom a to p.č. 292/3,300,4 z rozpočtu obce, a to počtom hlasov 4 poslancov.
Hlasovanie : Za : Joni,Iľková,Matta,Olexová,Proti:0,Zdržal sa : 0,Neprítomný: Raškovský
Juraj
Prítomní poslanci: Iľková Andrea,Matta Milan,Olexová Gabriela,Joni Slavomír
Neprítomný : Raškovský Juraj
Verejnosť obce : 0
V Hnojnom,29.7.2020

Starostka obce
Overovatelia : Iľková Andrea.......................................
Olexová Gabriela................................---.

