
                                                  U Z N E S E N I A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v HNOJNOM konaného dňa 04.9.2020
                                                    
Uznesenie č.84

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.z.ap
schvaľuje
-program zasadnutia OZ
-overovateľov zápisnice:Sekerák Ján a Iľková Andrea a do návrhovej komisie: Joni Slavomír a 
Olexová Gabriela
Hlasovanie : Za: 4 poslanci :Iľková,Sekerák Ján,Olexová,Joni, Proti: 0,Zdržal sa. :0 

Uznesenie č.85
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
a/berie na vedomie
zánik mandátu poslanca Milana Mattu podľa § 25,ods.2,písmena c zákona 369/90 Zb. 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 uprázdneniu funkcie poslanca OZ,člena 
komisie pre verejný poriadok,člena komisie pre ochranu verejného záujmu, člena pôvodňovej 
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, Proti:0, Zdržal sa : 0
                      Neprítomný : Raškovský Juraj-ospravedlnený

Uz  ne  senie č.86  
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11  ods.4 zákona 369/90 Zb o obecnom zriadení v z.n.z.ap
berie na vedomie

– poučenie o mlčanlivosti  o ochrane osobných údajov dľa zákona 18/2018 Z.z. v z.n.zap.-
poslanca Sekeráka Jána

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

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
podľa § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení n.z.ap
schvaľuje
a./- rozdelenie  úseku medzi voličmi od s.č. 2-18, s.č. 97,s.č.100,101,počtom hlasov 4 poslancov--- 
b./-poslanca Jána Sekeráka za člena do komisie pre verejný poriadok,komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcii,za člena do Povodňovej komisii,  počtom hlasov 5 poslancov 
Hlasovanie: Za: 4 poslanci- – Iľková,Olexová,Joni,Sekerák,,Proti:0,Zdržal sa :0
                    Neprítomný : Raškovský Juraj  -ospravedlnený



Uznesenie 88
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s §11,ods.4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ,počtom hlasov 4 poslancov 
Hlasovanie : Za 4 poslanci-Iľková,Joni,Olexová,Sekerák,Proti:0,Zdržal sa :0
                      Neprítomný : Raškovský Juraj -ospravedlnený

Uznesenie č.89
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb v znení neskorších zmien a predpisov
berie na vedomie
vývoz kuchynského odpadu od 1.1.2021 a to ukladaním do kompostéra,ktorý bol dodaný do každej 
domácností v roku 2019,o čom je zoznam o prevzatí s podpisom.
Hlasovanie : Joni Slavomír,Olexová Gabriela, Iľková Andrea, Sekerák Ján, Proti : 0, Zdržal 
sa : 0             Neprítomný Raškovský Juraj- ospravedlnený
                       

Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 v z.n.zap.
Schvaľuje 
úpravu rozpočtu -III,rozpočtové opatrenie, kde je potrebné upraviť rozpočet medzi jednotlivými 
položkami v príjmovej a výdavkovej časti, ale súmarna  časť príjmov a výdajov ostáva v celkovej 
výške 297372,86 eura
Hlasovanie : Za 4 poslanci- Joni, Iľková,Sekerák, Olexová, Proti: 0, Zdržal sa :0
                      Neprítomný : Raškovský Juraj-ospravedlnený

Uznesenie č.91
Obecné zastupiteľstvo  v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 Zb.z. v znení neskorších zmien a predpisov
schvaľuje 
vyplatenie  finančného príspevku pre  nepracujúcich dôchodcov nad 62 rokov po 10 €,s trvalým 
pobytom v HNOJNOM
- vyplatenie príspevku pre jubilantov po 20,- eura a to : Iľková Renáta,Semáčová Renáta, Olexová 
Alena,Grajcar Ľudovít,.Demčák Ján ,Mikšová Eleonóra,,Mihočová Oľga,Čižmárová Oľga,Kruľová 
Zuzanna  po 20 eura z rozpočtu obce.
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa 50,- eura.
Hlasovanie : Za 4 poslanci,Joni,Iľková,Olexová,Sekerák,Zdržal sa :0,Proti:0
                      Neprítomný : Raškovský – ospravedlnený

Uznesenie č.92

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
schvaľuje
cintorínsky poplatok pre domácnosť v obci HNOJNÉ, ako aj pre vlastníkov hrobových miest na 
obecnom cintoríne v HNOJNOM vo výške 5 eura na rok, na údržbucintorína.
Hlasovanie : Za Joni,Olexová,Iľková,Sekerák,Proti:0,držal sa :0
                      Neprítomný : Raškovský Juraj- ospravedlnený



Uznesenie č.93  

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods,4 zákona 36990 Zb v znení neskorších z.ap.
suhlasí
s  kosením priekop pred domom dôchodcom nad 62 rokov, alebo ženy-vdovy osamelo žijúce, lebo 
kto  si zaplatí za kosenie 5 eura za 1 x pokosenie a to počtom hlasov 4 poslancov.
Hlasovanie : Za: Joni,IľkováOlexová,Sekerák, Proti:0,Zdržal sa : 0
                       Neprítomný : Raškovský Juraj-ospravedlnený

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

Neprítomný : Raškovský Juraj – ospravedlnený pre domácu karanténu Covid -19

Ďalej bol prítomný : Kontrolór obce ing. Dušan Valovčík

Verejnosť : 0                                                                       Helena Kráľová
                                                                                             starostka obce

V Hnojnom, 04.09.2020                      Návrhová komisia:                         

                                                            Joni Slavomír...........................................
                                                            Olexová Gabriela...............................

                                                                                        
                                                            


