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Z á p i s n i c a     č.  3 
 

z  mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 23. januára 2023 o 16.30 hod. v zasadačke OcÚ HNOJNÉ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Prejednanie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu 

4. Prejednanie navýšenia kontokorentného účtu 

5. Diskusia, rôzne 

6. Schválenie uznesenia 

7. Záver  

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia: 

     Starostka obce otvorila zasadnutie OcZ, privítala prítomných a skonštatovala, že OcZ je 

uznášania schopné. Za rokovanie podľa pozvánky hlasovali všetci prítomní poslanci 

jednomyselne. 
 

 

2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice: 

 Za overovateľov zasadnutia OcZ boli určení: 

 -  Martin Štefanič 

 - Gabriela Olexová 

 Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená: 

 - Dana Kováčová 

 

3. Prejednanie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu: 

    Starostka obce oboznámila poslancov o neúspešnej žiadosti o poskytnutie podpory formou 

dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: „HNOJNÉ – zvyšovanie energetickej účinnosti 

budovy Kultúrneho domu, popisné číslo 4“, ktorá bola podaná v 07/2022.  

    Z dôvodu, že projektová dokumentácia ako aj ďalšie náležitosti, potrebné k podaniu 

opätovnej žiadosti má obec vypracované, pani starostka navrhla možnosť žiadosť opätovne 

podať.  

    Pôvodná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom na stavebné práce bola uzavretá 

s termínom ukončenia diela do 30.11.2022.  Preto  je pre podanie novej žiadosti potrebné 

vykonať nové verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Za uskutočnenie nového výberového 

konania sa zvýšia náklady na predmetné dielo o 300,- €. Zároveň sa zvýšia náklady aj o sumu 

400,- €, ktorú bude potrebné uhradiť za vypracovanie a podanie novej žiadosti.   

   Poslanci návrh pani starostky zvážili, prejednali prípadné ďalšie náklady na opätovné 

podanie žiadosti a rozhodli, že je výhodné žiadosť znova podať.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z 

Evironmentálneho fondu na projekt: „HNOJNÉ – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

Kultúrneho domu, popisné číslo 4“. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 



2 

 

4.        Prejednanie navýšenia kontokorentného účtu: 

    V súvislosti s opätovným podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu poslanci prejednali aj aktuálnu finančnú situáciu obce.  

     Na to, aby obec bola pri žiadosti úspešná je potrebné, aby mala v čase schvaľovania 

žiadosti uhradené všetky svoje záväzky voči štátnym inštitúciám. Nakoľko obec nemá dostatok 

finančných prostriedkov na úhradu dlhu voči daňovému úradu vo výške cca 2.700,- €, ktorý 

vznikol ako nedoplatok na preddavku dane z príjmu z odstupného za 11/2022, je potrebné 

k jeho vyrovnaniu navýšiť výšku kontokorentného účtu. Poslanci túto možnosť zvážili 

a s navýšením kontokorentného účtu súhlasia.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením úveru, poskytnutého obci Hnojné od Prima banky, 

a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina, zmluva o účte Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o 

úvere č. 22/011/08 zo dňa 29.2.2008 o 4.000,- €. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

5. Diskusia: 

a)  Poslanci prediskutovali dobu svietivosti verejného osvetlenia, konkrétne čas zapínania 

a vypínania osvetlenia v zimnom období. 

 

6.      Schválenie uznesenia: 

Zapisovateľka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie. 

Hlasovanie: 

Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 7.      Záver: 

Pani starostka poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísala: Dana Kováčová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Starostka obce: 

 

MARTIN ŠTEFANIČ v.r                     Mgr. MÁRIA RAŠKOVSKÁ v.r 

 

GABRIELA OLEXOVÁ v.r   


