
                                                            ZÁPISNICA
                         zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.9.2020

Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Joni Slavomír,Iľková Andrea, Olexová Gabriela,
Náhradník na poslanca OZ :  Sekerák Ján
Neprítomný : Raškovský Juraj- ospravedlnený                

Kontrolór : ing. Valovčík- prítomný

Verejnosť :0

PROGRAM :
1. Otvorenie 
2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ -Matta Milan
3. Sľub náhradníka za poslanca
4. Schvalenie programu a určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
5. Mlčanlivosť poslanca , zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z a rozdelenie úsekov 

a funkcii pre poslanca Sekeráka Ján
6. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
7. Zákon o BRKO od 1.1.2021 – odpad z kuchyne
8. Úprava rozpočtu -III.rozpočtovým opatrením
9. Dôchodcovia  a jubilanti - príspevok-schválenie
10. Miestne poplatky na rok 2021
11. Návrh na uznesenia
12. Diskúsia
13. Návrh na uznesenia
14. Záver

K bodu 1.Otvorenie a 2 -Vzdanie sa mandátu poslanca OZ

     Rokovanie otvorila a viedla starostka obce. Privítala  všetkých prítomných a 
konštatovala, že je prítomných 3 poslanci, a 1 náhradník na poslanca OZ.
Neprítomný: poslanec Raškovský Juraj-ospravedlnil sa.
Starostka ďalej predložila písomné vzdanie sa mandátu poslanca p. Mattu Milana dňom 
25.8.2020,ktoré bolo doručené na obecný úrad Hnojné dňa 26.8.2020 Bol pozvaný 
náhradník na poslanca p. Sekerák k zloženiu sľubu-uvedené v správe miestnej volebnej 
komisie v HNOJNOM o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce HNOJNÉ zo dňa 
10.11.2018.

K bodu 3 Sľub poslanca
           Starostka vyzvala prítomných, aby  na znak a úctu k tomuto aktu povstali a predstúpil p. 
Sekerák Ján a zložil sľub poslanca OZ a znenie sľubu podpísal, starostka mu odovzdala osvedčenie 
o zvolení za poslanca a tak sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v HNOJNOM a ujíma sa 
funkcie poslanca dňom 4.9.2020 Starostka konštatovala, že je prítomných na dnešnom zasadnutí 4 
poslanci, čiže OZ je schopné rokovať a uznášať sa.
K bodu 4 Schválenie programu
             Starostka predložila program zasadnutia OZ a spýtala sa, či má niekto doplňujúci, alebo 
pozmeňujúci bod programu, no neprihlásil sa nikto. Starostka dala hlasovať a tento program 
zasadnutia bol jednohlasne schválený počtom hlasov 4 poslancov



Návrhy poslancov:
neboli žiadne

SCHVALENÝ PROGRAM :

1. Otvorenie 
2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ -Milana Mattu.
3. Sľub  náhradníka za poslanca
4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
5. Mlčanlivosť poslanca,zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. a rozdelenie 

úsekov pre poslanca Sekerák Ján a funkcii pre poslanca Sekerák Ján
6. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
7. Zákon o BRKO od 1.1.2021- odpad z kuchyne 
8. Úprava rozpočtu -III.rozpočtovým opatrením
9. Dôchodcovia a jubilanti – finančný príspevok -schválenie
10. Miestne poplatky na rok 2021
11. Diskúsia
12. Návrh na uznesenia
13. Záver    

Uznesenie č. 84
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 Sekerák Ján, do návrhovej komisie : Joni Slavomír a 
Olexová Gabriela

Hlasovanie : Za 4 poslanci:Iľková,Olexová,Joni, Sekerák,
                      Neprítomný : Raškovský Ján-ospravedlnený                      

K bodu 2 – Vzdanie sa mandátu poslanca OZ -Milana Mattu
Starostka predložila OZ list – Vzdanie sa mandátu poslanca  OZ Milana Mattu dňom 25.8.2020 a 
uviedla, že tento list bol doručený na obecný úrad dňa 26.8.2020,kde bol zaevidovaný do pošty 
obce, čím bolo uprázdnené miesto poslanca a nastupuje náhradník Ján Sekerák.

K bodu 3.Sľub náhradníka za poslana OZ
Starostka vyzvala prítomných, aby na znak a úctu k tomuto aktu povstali a aby predstúpil p.Sekerák 
Ján a zložil sľub poslanca OZ, jeho znenie po prečítaní, podpísal, starostka mu odovzdala 
osvedčenie o zvolení za poslanca , zablahožela, a tým sa ujíma funkcie poslanca OZ dňom 
4.9.2020.
Starostka konštatoval, že je prítomných na dnešnom zasadnutí 4 poslanci, čiže OZ je schopné 
rokovať a uznášať sa.

Uznesenie č.85

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM



a./ berie na vedomie
zanik mandátu poslanca Milana Mattu podľa § 25,ods.2 písmena c zákona 369/90 o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a predpisov písomné vzdanie sa mandátu dňom 25.8.2020
doručené na obecný úrad dňa 26.8.2020,čím došlo k uprazdneniu funkcie poslanca OZ člena 
komisie pre verejný poriadok,člena komisie pre ochranu verejného záujmu,člena povodňovej 
komisie
b./ konštatuje
že náhradník na poslanca OZ Ján Sekerák dňa 4.9.2020 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
Obecného zastupiteľstva, podpísal znenie sľubu, prevzal osvedčenie o zvolení  a týmto dňom sa 
ujíma funkcie poslanca OZ v obci HNOJNÉ.
Hlasovanie :Za 4 poslanci: Joni,Iľková,Olexová,Sekerák
Neprítomný: Raškovský Juraj-ospravedlnený

K bodu 4 – Mlčanlivosť poslanca,zákon  o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z
Starostka prečítala poučenie  -mlčanlivosť, zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a 
poslanec Sekerák Ján  podpísal toto poučenie o mlčanlivosti.

Uznesenie č.86

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90
berie na vedomie
-poučenie o mlčanlivosti,ochrane osobných údajov dľa zákona 18/2018 Z.z.v z.n.z.ap 
poslanca Jána Sekeráka, počtom hlasov 4 poslancov

Hlasovanie : Za 4 poslanci:Joni,Iľková,Olexová,Sekerák
                      Neprítomný: Raškovský Juraj-ospravedlnený
    

K bodu:5-Rozdelenie úsekov a funkcii pre poslanca Jána Sekeráka

Poslanec Ján Sekerák bude mať pridelený úsek od s.č. 2-18,s.č.97,s.č.100,s.č.101 
a stáva sa členom komisie pre verejný poriadok v obci, pre povodňovú komisu,pre komisiu ochrana 
verejného záujmu pri výkone funkcii/úseky a funkcie namiesto poslanca Matta Milan,ktorému 
zanikol mandát/

Uznesenie č.87
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
podľa § 11 ods.4,zákona 369/90 Zn.o obecnom zriadení v znení n.z.ap
schvaľuje
a./-rozdelenie úseku medzi voličmi od s.č.2-18,s.č.100,101,97 pre poslanca Jána Sekeráka,počtom 
hlasov 4 poslancov
b./-poslanca  Jána  Sekeráka  za  člena  do  komisie  pre  verejný  poriadok,za  člena  do  Povodňovej 
komisie, člena do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii

Hlasovanie : Za 4 poslanci :Joni,Iľková,Olexová,Sekerák Proti.0,Zdržal sa :0
                       Neprítomný : Juraj  Raškovský-ospravedlnený

K bodu 6  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ

Starostka prečítala prijaté uznesenia z predchádzajúceho OZ a konštatovala, že všetké sú splnené až 



na uznesenie č.83, kde obecné zastupiteľstvo schvalilo zameranie parciel geodetom a to  parc.číslo 
292/3,  kde  vlastník  susednej  parcely  p.  Blaško  nevpustil  geodeta  k  zameraniu  a  fulgárne  sa 
vyjadroval k starostke.OZ sa uznieslo, že bude zvolané nové zameranie a budú prizvaní aj poslanci 
OZ.Toto sa vykoná do konca novembra 2020.

Uznesenie č.88
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 v zneni neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
-kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ, počtom hlasov 4 poslancov
schvaľuje
zameranie parcely 292/3 geodetom s tým, že k zameraniu budú prizvaní aj poslanci OZ.

Hlasovanie : Za 4 poslanci:Joni,Iľková,Olexová,Sekerák, Proti :0,Zdržal sa :0
                       Neprítomný : Raškovský Juraj- ospravedlnený

K bodu 7 Zákon o BRKO -od 1.1.2021- vývoz kuchynského odpadu

Starostka  poinformovala  o  zákone  od  1.1.2021  o  vývoze  BRKO-kuchynský  odpad  a  zároveň 
oboznámila OZ , že s touto problematikou bola naša obec oslovená vývozcom FURA,s.r.o., ako 
počíta obec s týmto odpadom z jednotlivých domácnosti. Starostka vyplnila dotazník kde uviedla, 
že  každej  domácnosti  bol  dodaný 1000 l  komposter  ,  oproti  podpisu jeho prevzatie,  o  čom sú 
založené zoznamy pri danom projekte a  tento zoznam bol doložený vývozcovi, takže obec má 
zabezpečený vývoz kuchynského odpadu a to ukladaním do kompostera.

Uznesenie č 89
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
berie na vedomie 
vývoz kuchynského odpadu od 1.1.2021a to ukladaním do kompostéru,ktorý bol dodaný do každej 
domácnosti v roku 2019.

Hlasovanie: Za: Iľková,Joni,Olexová,Sekerák Proti:0Zdržal sa.0
                      Neprítomný Raškovský Juraj

K bodu 8 – Úprava rozpočtu-III.rozpočtovým opatrením
     
      Starostka prečítala  návrh rozpočtu -III.rozpočtové opatrenie, kde je potrebné upraviť rozpočet 
medzi jednotlivými položkami v príjmovej a výdavkovej časti, ale sumárna časť výdajov a príjmov 
ostava v celkovej výške 297 372,86 eura

Uznesenie č 90
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods .4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
úpravu rozpočtu III.rozpočtové opatrenie,kde príjmy a výdaje činia 297 372,86 eura
Hlasovanie : Za 4 poslanci: Joni,Iľková,OlexováSekerák,Proti :0,Zdržal sa :0

 K bodu 9.Dôchodcovia,jubilanti a príspevok k narodeniu dieťaťa.



     Starostka poinformovala že v obci je  cca 40 dôchodcov nad 62.rokov,
jubilantov obci s trvalým pobytom je clkom 10 a to :

– 50-rokov sú 4 obyvatelia – Iľková Renatá,Semáčová Renáta,Olexová Alena Raškovský 
Juraj-

– 60 rokov sú Grajcar Ľudovít
– 70 rokov ing.Demčák Ján,Mikšová Eleonóra
– 80 rokov- Krúľová Zuzanna,Čižmárová Oľga,Mihočová Oľga – celkom jubilantov 10 

obyvateľov
– príspevok narodenie dieťaťa – 1 dieťa by sa malo narodiť -50,- eura
– Ďalej uviedla, že akcia „Ucta k starším „ pokiaľ bude Covid 19-stúpať sa v tomto roku 

nebude konať,len  finančný príspevok sa doruči jednotlivým dôchodcom -príjemcom k 
podpisu a prevzatiu.

Uznesenie č.91
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade  s § 18a,ods.2 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov
schvaľuje
-vyplatenie finančného príspevku pre nepracujúcich dôchodcov nad 62 rokov po 10 eura z rozpočtu 
obce
-vyplatenie pre jubilantov príspevok finančný po 20 eura a to : Iľková Renáta,Semáčová,Olexová 
Alena,Grajcar Ľudovít,Demčák Ján,Mikšová,Mihočová,Čižmárová Oľga,Kruľová Zuzanna z 
rozpočtu obce
-finančný príspevok pri narodení dieťaťa 50,- eura z rozpočtu obce

Hlasovanie : Za Iľková,Sekerak,Joni,Olexová Proti :0,Zdržal sa :0
                      Neprítomný : Raškovská Juraj-ospravedlnený    
 
 K bodu 10-Miestne poplatky za cintorín na rok 2021
       Miestný poplatok za cintorín je 5 eura za domácnosť a tento poplatok ostáva nezmenený aj na 
rok 2021.

Uznesenie č.92
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.neskorších zmien a predpisov
schvaľuje 
cintorínský poplatok pre domácnosť v obci HNOJNÉ , ako aj pre vlastníkov hrobových miest na 
obecnom cintoríne v HNOJNOM.vo výške 5 eura na rok
Hlasovanie :Za Joni,Iľková,Olexová,Sekerák,Zdržal sa : 0,proti :0
                      Neprítomný : Raškovský Juraj-ospravedlnený

K bodu -12 Diskúsia
Bola otvorená diskúsia
Do diskúsie sa prihlásila poslankyňa  Gabriela Olexová, ktorá pripomienkovala, že ju  stále 
oslovuje,p. Gomboš, že prečo sa nekosí jeho priekopa – šanec-pred jeho  rodinným domom a je 
dôchodca.
Starostka odpovedala, že menovaný je pravda, že je dôchodca, ale žije v domácnosti so svojím 26-
ročným synom, čiže mu má kto pokosiť.
Na prvom  zasadnutí v tomto volebnom období sa OZ uznieslo, že šance sa budú kosiť pre osamelo 
žijúcich dôchodcov nad 62, alebo ženy- vdovy, ktoré osamelo žijú, alebo kto si zaplatí za pokosenie 
príspevok 5 eura.  Ďalej starostka uviedla, že na Ač pracuje 1 pracovník , ktorý vie kosiť a ten 
nestačí.



Uznesenie č.93
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 ZB v.z.n.zap.
Súhlasí
s kosením priekop – pred domom dôchodcom nad 62 rokov, alebo ženy – vdovy osamelo žijúce
alebo kto si zaplatí za kosenie 5,- eura-  za  1 x pokosenie a to počtom hlasov  4 poslancov.

Hlasovanie: Za :Iľková,,Olexová,Joni,Sekerák,Proti:0, Neprítomný: Raškovský Juraj

Prítomní  poslanci: Iľková Andrea,Joni Slavomír,Olexová Gabriela,Sekerák Ján
Neprítomný :  Raškovský Juraj

K bodu 13 Návrh na uznesenia

Starostka prečítala návh na uznesenia a tieto boli jednohlasne schválené, počtom hlasov 4 
poslancov.

K bodu 14. Záver

Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný, starostka sa poďakovala za účasť a prehlásila zasadnutie 
za ukončené.

Zasadnutie sa konalo za prísných bezpečnostných podmienok- COVID-19 , t.j. - dezinfekcia 
rúk, vstup s rúškami, dodržané rozostupy 2 m   a jednorazové rukavice.

Verejnosť obce : 0     
                                                                       Helena Kráľová,starostka obce

V Hnojnom,04.09.2020                                                       
                                     Overovatelia : Iľková Andrea....................................... 

                                                             Sekerák Ján........................................... 
 
                                                                       

                                                           
                                                        .


