
                                                            ZÁPISNICA
                         zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.12.2020

Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Iľková Andrea, Olexová Gabriela,Raškovský Juraj,Sekerák Ján
Neprítomný : Joni Slavomír               
Kontrolór : ing. Valovčík-ospravedlnený

Verejnosť :0

PROGRAM :
1. Otvorenie -schválenie programu
2.  Určenie  overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola  plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
6. Kolaudácia DS – kontrola projektu z PPA Bratislava
7. Plnenie rozpočtu za 3.štvrťrok 2020-4.rozpočtové opatrenie
8. Audit učtovnej závierky za rok 2019
9. Inventarizácia majetku za rok 2020-menovanie inventarizačnej komisie
10. Rôzne:

-Ročné odmeny poslancov OZ a kontrolóra obce
-mikulášske darčeky  pre deti od 0-12 rokov
-Výrub stromov borovíc na cintoríne ,ktoré ohrozujú pomníky
-SODB 2021
Platenie daní informácia
Covid -19
Kniha „memoranda“- príspevok-

11. Diskúsia
12. Návrh na uznesenia
13. Záver

K bodu 1.Otvorenie a  schválenie programu.
     Rokovanie otvorila a viedla starostka obce. Privítala  všetkých prítomných a 
konštatovala, že je prítomných 4 poslanci, 
Neprítomný: poslanec Joni Slavomír.
Starostka konštatovala, že OZ je schopné rokovať a uznášať sa.Predložila  návrh programu a 
keďže nebol vznesený k nemu doplňujúci bod programu, alebo pozmeňujúci návrh 
programu starostka dala hlasovať a tento program bol jednohlasne schválený a to počtom 
hlasov 4 poslancov.

Návrhy poslancov:
neboli žiadne

SCHVALENÝ PROGRAM :

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Určenie overovateľov a návrhovú komisiu
3. Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ 



4. Návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
6. Kolaudácia DS, kontrola projektu  z PPA Bratislava
7. Plnenie rozpočtu za 3.štvrťrok 2020- 4. rozpočtové opatrenie
8. Audit účtovnej závierky za rok 2019
9. Inventarizácia majetku za rok 2020
10. Rôzne

-Ročné odmeny pre poslancov OZ a kontrolóra obce
-Mikulášske darčeky pre deti od 0-12 rokov
-Výrub stromov -borovíc na cintoríne
-SODB informácia
-Platenie daní – informácia
.Covid -19
-Kniha „3 memoranda – schválenie príspevku

11. Diskúsia
12. Návrh na uznesenia
13. Záver

Uznesenie č. 94
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 : Raškovský Juraj a 
Olexová Gabriela

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

K bodu 3- Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

Starostka previedla kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ a konštatovala, že sú splnené a 
odmeny pre jubilantov budú vyplatené v mesiaci decembri, nakoľko sa nemohla previesť akcia 
Jubilantov pre COVID -19- nudzový stav.

K bodu 4 – Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023.
K bodu 5- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 2022 a viacročného rozpočtu 2022 a 
2023.
Starostka  prečítala návrh rozpočtu na roky 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023. 
Uviedla, že tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli w-ovej stránky obce Hnojné na 
pripomienkovanie dňa 7.10.2020, zvesený 7.11.2020. Ďalej prečítala Stanovisko hlavného 
kontrolora  k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021,2022,ktorý v závere odporúča OZ schváliť 
rozpočet. Bola otvorená diskúsia.V nej nevystúpil nik. Starostka dala hlasovať a  tento predložený 
rozpočet na rok 2021 a roky 2022 a 2023  bol jednohlasne schválený a to počtom hlasov 4 
poslancov .

Uznesenie č.96
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM



podľa § 11 ods.4,zákona 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení n.z.ap
-schvaľuje
rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 a to počtom hlasov 4 poslancov.

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

-berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 2021 a viacročnému rozpočtu 2022 a 2023 a to počtom 
hlasov 4 poslancov.

K bodu 6 Kolaudácia DS,kontrola projektu z PPA.
Starostka poinformovala ,že bola uskutočnená kolaudácia DS a kontrola  projektu na prevedené 
práce z PPA. Bol vyhotovený záznam o vykonanej kontrole,ktorý starostka prečítala Obecnému 
zastupiteľstvu. Ďalej uviedla,  že  kontrola prešla v poriadku a záznam bol kontrolnou skupinou 
odoslaný na PPA,so súhlasným stanoviskom k uvoľneniu schválenej dotácie

Uznesenie č 97
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
berie na vedomie 
informáciu o  kolaudácii DS, o kontrole prác prevedených na DS v porovnaní s projektom
Hlasovanie: Za: Iľková,Olexová, Raškovský,Sekerák Proti:0 Zdržal sa:0
                      Neprítomný :Joni

K bodu 7 – Plnenie rozpočtu  za III.štvrťrok 2020 a schválenie IV.rozpočtového opatrenia.
     
      Starostka prečítala  návrh  -IV.rozpočtového opatrenia, 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 a bola otvorená diskúsia.V nej nevystúpil nik,

Uznesenie č 98
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods .4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
úpravu rozpočtu IV..rozpočtové opatrenie,kde príjmy a výdaje činia 297 372,86 eura
Hlasovanie : Za 4 poslanci: Raškovský,Iľková,OlexováSekerák,Proti :0,Zdržal sa :0

 K bodu 8 Audit účtovnej závierky za rok 2019.
    

Starostka prečítala Správu auditora  za vykonanie auditu za účtovnú závierku za rok 2019  a 
bola otvorená diskúsia. V nej nevystúpil nik.

Uznesenie č.99
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade  s § 18a,ods.2 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov
berie na vedomie



„ Audit o vykonaní učtovnej závierky za rok 2019“ a to počtom hlasov 4 poslancov.  

Hlasovanie : Za Iľková,Sekerak,Raškovský,Olexová Proti :0,Zdržal sa :0
                      Neprítomný : Joni    
 
 K bodu 9-Inventarizácia majetku za rok 2020      
     Starostka oboznámila OZ s vymenovaním inventarizačnej komisie : Olexová -predseda, Iľková 
člen, Sekerák -člen. Odovzdala im menovacie dekrety a požiadala ich o vykonanie fyzickej 
inventúry..

Uznesenie č.100
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.neskorších zmien a predpisov
schvaľuje 
inventarizačnú komisiu v zložení : Olexová,Iľková,Sekerák, počtom hlasov 4 poslancov

Hlasovanie :Za Raškovský,Iľková,Olexová,Sekerák,Zdržal sa : 0,proti :0
                      Neprítomný : Joni-

K bodu -10 Rôzne:
– Ročné odmeny pre poslancov – Matta Milan 100, Sekerák Ján 100, Olexová Gabriela 350,- 

Iľková Andrea 350,-Raškovský Juraj -350,-Joni Slavomír sa písomne vzdal nároku na 
odmenu na  prvom zasadnutí po zložení sľubu. - odmena .0, kontrolor obce 600,-eura 

– dohoda o vykonaní prác pre správcu DS – Kráľa  za rok 2020--- 350,- eura.
– Oblečenie 50,- eura pre Iľko Daniel
– Mikulášske darčeky pre deti od 0-12, v sume do 5 eura pre jedno dieťa.
– -Kronikársky záznam- starostka oboznámila, že bol urobený za rok 2019 – odmena 0, 

nakoľko kroniku vedie starostka obce.
– - výrub stromov- starostka oboznámila, že bola podaná žiadosť na výrub stromov na 

cintoríne – časť borovícmktoré ohrozujú pomníky
– starostka poinformovala o SODB 2021 – že sa prevádza, oboznámila, že bol z dotácie od 

štátu zakúpený rozmnožovací stroj  v sume 414,- 
– Starostka oboznámila OZ s platením dane za rok 2020, k dnešnému dňu je dlh na dani 

celkom 542,- eura a to: Jaroščaková 75,24,Hoľan Miroslav81 eura Mechír 32 eura,Sliško 88 
eura Iľková /97/48 eura,Kučera 134, Ondrejová 84 eura.

– Starostka oboznámila ako prebieha Covid 19
– s prácami na VPP
– s vydanou knihou : „3 Podvihorlatské memoranda,ktorá bola vydaná zároveň oboznámila, 

že vydavateľ požiadal o finančný príspevok od jednotlivých obcí po 350,- eura a pre tieto 
obce dodá 50 ks kníh.Starostka dala hlasovať a OZ schvalilo poskytnuť tento prípevok 350,- 
eura prevodom na účet OZ z rozpočtu obce. 

Uznesenie č.101
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 ZB v.z.n.zap.
Schvaľuje
a./ročné odmeny pre poslancov : Matta Milan 100,0 eura,Sekerák Ján 100,0 eura, Iľková 
Andrea 350,0 eura, Raškovský Juraj 350,00 eura, Joni Slavomír 0 eura- vzdal sa nároku na odmenu 
počtom hlasov 4 poslancov,



b./ kontrolórovi obce 600,0 eura
c./ dohodu o vykonaní prác pre spravcu DS Cyrila Kráľa 350,00 eura,Danielovi Iľkovi  ošatenie 
50,,00 eura
d./ zakúpenie mikulášskych darčekov pre deti od 0- do 12 rokov v hodnote do 4 eura pre jedno 
dieťa
e./-príspevok 350,- eura z rozpočtu obce na vydanie knihy : 3 Podvihorlatské memoranda, počtom 
hlasov 4 poslancov.
f./ kronikársky záznam obce HNOJNÉ za rok 2019
Hlasovanie: Za :Iľková,,Olexová,SekerákRaškovský,Proti:0, Neprítomný: Joni

K bodu 11 – Diskúsia.
Bola otvorená diskúsia, v nej vystúpil p. Sekerák, ktorý sa opýtal čo je s Klubom mladých. 
Starostka odpovedala, že táto budova  ostáva zapísaná na LV naďalej ako  Hasičská zbrojnica Kľuč 
bol od mladých vzatý, nakoľko bol po nich veľký neporiadok, zatiaľ nie je tam hygienické 
zariadenie,WC, voda, a do konca roka platí núdzový sta pre COVID 19.

K bodu 12-Návrh na uznesenia
     Starostka prečítala návrh na uznesenia a tento bol schválený počtom hlasov 4 poslancov.

K bodu 13 Záver
 
     Keďže program zasadnutia bol ukončnený,starostka sa poďakovala prítomným poslancom za 
účasť na zasadnutí a prehlásila zasadnutie ukončené.

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

Verejnosť obce : 0     
                                                                      

V Hnojnom,04.12.2020                                                       
                                     Overovatelia : Iľková Andrea....................................... 

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

                                                                                        Helena Kráľová
                                                                                        starostka obce
 
                                                                       

                                                           
                                                        .


