ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.3.2021
Prítomní : dľa prezenčnej listiny- starostka obce
Poslanci : Iľková Andrea, Olexová Gabriela,Sekerák Ján
Neprítomný : Joni Slavomír . Raškovský – karaténa -Covid
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. Záverečný účet 2020 obce HNOJNÉ
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu.
6. Výročná správa obce HNOJNÉ a POZNÁMKY obce HNOJNÉ
7. Daňové priznanie strostky obce HNOJNÉ
8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2020
9. Inventarizácia majetku obce za rok 2020
10. Správa hl.kontrolóra o vykonaní kontroly hospodárenia obce HNOJNÉ za II.polrok 2020
11. Rôzne
12. Diskúsia
13. Návrh na uznesenia
14. Záver
K bodu 1.Otvorenie a schválenie programu.
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce. Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že
prítomní sú 3 poslanci .
Neprítomní: poslanec Joni Slavomír,Raškovský Juraj- karanténa -Covid .
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 3 poslancov.
Návrhy poslancov:
neboli žiadne
SCHVALENÝ PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie overovateľov a návrhovú komisiu
Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ
Záverečný účet obce HNOJNÉ za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Výročná správa obce HNOJNÉ a POZNAMKY obce HNOJNÉ
Daňové priznanie starostky obce k 31.3.2021
Plnenie rozpočtu za rok 2020
Inventarizácia majetku za rok 2020

10. Správa hl. kontrolóra obce o hospodárení obce za II.polrok 2020
11. Rôzne
-Platenie daní – informácia
.Covid -19
12. Diskúsia
13. Návrh na uznesenia
14. Záver
Uznesenie č. 102
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 : Olexová a Sekerák
Ján, počtom hlasov 3 poslancov
Hlasovanie : Za 3 poslanci : poslanci:Iľková,Olexová, Sekerák,
Neprítomný : Joni , Raškovský
K bodu 3- Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
Starostka previedla kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ a konštatovala, že sú splnené .

K bodu 4 – Záverečný účet obce HNOJNÉ za rok 2020.
K bodu 5- Stanovisko hl.kontrolóra obce k záverečnému účtu obce HNOJNÉ
Starostka predložila záverečný účet obce HNOJNÉ za rok 2020. Podrobné rozobrala rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2020 a to v príjmovej časti bežný rozpočet, kapitalový rozpočet ,
finančné operácie, ako aj vo výdavkovej časti jednotlivé položky bežného, kapitalového rozpočtu a
finančné operácie. Ďalej oboznámila s bilanciou aktív a pasív obce HNOJNÉ, prehľad o vývoji a
stave dlhu, stav záväzkov k 31.12.2020, dodržiavanie pravidiel návratnosti zdrojov financovania, o
čerpaní dotácii ako aj uviedla, že Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli obce 10.2.2021
zvesený 26.2.2021 a bola otvorená k tomuto bodu diskúsia.
V diskúsii prečítala starostka obce vyjadrenie hlavného kontrolora obce k záverečnému účtu
obce , kde v závere kontrolór odporúča OZ obce, aby schválilo záverečný účet obce za rok 2020 s
celoročným hospodárením bez výhrad., a odovzdala slovo Obecnému zastupiteľstvu., aby sa
vyjadrili jednak k záverečnému účtu a jednak ku stanovisku kontrolóra.. Vystúpil p. Sekerák s tým,
že povedal, že je to dobré napísané a vysvetlené. Keďže nebolo viac diskúsnych príspevkoch,
starostka dala hlasovať a tento Záverečný účet obce HNOJNÉ bol jednohlasne schválený a to
počtom hlasov 3 poslancov.
Uznesenie č.103
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
podľa § 11 ods.4,zákona 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení n.z.ap
-schvaľuje
a./predložený „Záverečný účet obce HNOJNÉ za rok 2020 s celoročným hospodárením „bez
výhrad“
b./Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia

na tvorbu rezervného fondu vo výške 536,44 € v roku 2021
c./Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na
bežné výdavky dľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 3 poslanci :,Iľková,Olexová,Sekerák, Proti.0,Zdržal sa :0
Neprítomný : Joni, Raškovský-berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce HNOJNÉ a to počtom hlasov 3 poslancov.

K bodu 6 Výročná správa obce a Poznámky obce HNOJNÉ
Starostka prečítala Výročnú správe obce Hnojné za rok 2020 a Poznámky za rok 2020 a uviedla,
že táto výročná správa obsahuje všetké údaje ako je v Záverečnom účte, len je rozšírená o základné
údaje a charakteristiku obce, vývoj obyvateľstva a históriu obce, ostatné ekonomické údaje sú zhodné
s údajmi o Záverečnom účte. Bola otvorená diskúsia a keďže v nej nevystúpil nik, starostka dala
hlasovať a táto Výročná správa obce HNOJNÉ za rok 2020 a POZNÁMKY za rok 2020 boli
jednohlasne schválené a to počtom hlasov 3 poslancov.
Uznesenie č .104
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
schvaľuje
Výročnú správu obce HNOJNÉ za rok 2020 a POZNÁMKY za rok 2020 počtom hlasov 3
poslancov.
Hlasovanie: Za: Iľková,Olexová, Sekerák Proti:0 Zdržal sa:0
Neprítomný :Joni,Raškovský
K bodu 7 – Daňové priznanie starostky obce HNOJNÉ verejného funkcionára
Starostka predložila daňové priznanie ako verejného funkcionára komisii pre ochranu
verejného záujmu a je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č 105
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11, ods .4 zákona 369/90 v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
predloženie daňové priznania starostky obce -verejného funkcionára., počtom hlasov 3 poslancov

K bodu 8 Plnenie rozpočtu obce za rok 2020
Starostka predložila plnenie rozpočtu obce za rok 2020 a , a keďže toto plnenie už bolo rozoberané
v Záverečnom účte, a dala hlasovať a OZ schválilo plnenie rozpočtu za rok 2020 počtom hlasov 3
poslancov.
Uznesenie č.106
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM

v súlade s § 18a,ods.2 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov
schvaľuje
„Plnenie rozpočtu za rok 2020 počtom hlasov 3 poslancov.
Hlasovanie : Za Iľková,Sekerak,Olexová Proti :0,Zdržal sa :0
Neprítomný : Joni ,Raškovský
K bodu 9-Inventarizácia majetku za rok 2020
Starostka oboznámila OZ prevedenou inventarizáciou za rok 2020, porovnala fyzické stavy s
účtovným a konštatovala, že je všetko v poriadku. Bol predložený zoznam majetku a drobného
majetku, ako aj návrh na vyradenie a zaradenie majetku.
Uznesenie č.107
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.neskorších zmien a predpisov
schvaľuje
inventarizaciu majetku obce HNOJNÉ za rok 2020 dľa priloženého zoznamu- zápisnice, počtom
hlasov 3 poslancov.
Hlasovanie :Za Iľková,Olexová,Sekerák,Zdržal sa : 0,proti :0
Neprítomný : Joni,Raškovský
K bodu -10 Správa hl.kontrolóra obce o vykonaní kontroly hospodárenia obce HNOJNÉ za
II.polrok 2020
Uznesenie č.108
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 ZB v.z.n.zap.
Berie na vedomie
„Správu o vykonanej kontrole hospodárenia obce HNOJNÉ za II.polrok 2020 a to počtom hlasov 3
poslancov.
Hlasovanie: Za :Iľková,,Olexová,SekerákProti:0, Neprítomný: Joni,Raškovský
K bodu 11 – Rôzne
– Starostka oboznámila OZ o prebiehajúcom SODB, vyzvala poslancov, aby iniciovali
občanov, na svojich úsekoch, a v prípade aby im pripomenuli dátum, že termín je
31..3.2021.
– Starostka oboznámila OZ o podávaných projektoch – žiadosti o dotácie na vyhlásené
výzvy – ENVIRO- vodovodná prípojka cintorín,zateplenie KD,altánok za OCÚ
– Zrušenie pošty- starostka oboznámila, že Slovenská pošta podala dohodu o zrušení
nájmu od 1.4.2021
– Covid 19- o stave, ako pokračuje núdzový stav
– o nákupe a rozdaní respirátorov FFP2

K bodu 12-Diskúsia
V diskúsii nevystúpil nik,
K bodu 13 Návrh na uznesenia

Starostka predložila návrh na uznesenia a tieto boli jednohlasne schválené a to počtom hlasov 3
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,
Neprítomný :Joni Slavomír, Raškovský
Verejnosť obce : 0

V Hnojnom 12.03.2021
Overovatelia : Iľková Andrea.......................................
Sekerák Ján...........................................
Helena Kráľová
starostka obce

.

