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Z á p i s n i c a     č.  4 
 

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 9. marca 2023 o 16.30 hod. v kancelárii OcÚ HNOJNÉ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho OZ 

4. Mlčanlivosť – zákon o ochrane osobnýuch údajov č. 18/2018 

5. Menovanie členov krízového štábu  

6. Správa z kontroly hospodárenia za 4. štvrťrok 2022 

7. Prejednanie úpravy rozpočtu obce na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Prejednanie výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce  

9. Informácia o podaní žiadosti o pokytnutie dotácie z Environfondu 

10. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Obnova dediny 

11. Diskusia, rôzne 

12. Schválenie uznesenia 

13. Záver                             

 

1.     Otvorenie zasadnutia: 

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

uznášaniaschopné. Za rokovanie podľa pozvánky hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 
 

2.     Určenie overovateľov a zapisovateľa  zápisnice: 

Za overovateľov zasadnutia OcZ boli určení: 

-  Martin Štefanič 

-  Juraj Raškovský 

Za zapisovateľa zasadnutia OcZ bola určená: 

- Dana Kováčová 
 

3.     Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení: 

        Starostka skonštatovala splnenie uznesenia č. 2 zo dňa 23.1.2023. Poslanci informáciu vzali na 

vedomie. 

 

4.     Mlčanlivosť – zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018: 

     Pani starostka poučila poslancov o dodržiavaní zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných 

údajov. Následne po poučení požiadala poslancov o podpísanie vyhlásenia o zachovaní 

mlčanlivosti. 

 

5.     Menovanie členov krízového štábu: 

     Nakoľko po voľbách do orgánov samosprávy obcí sa zmenilo zloženie obecného zastupiteľstva, 

je potrebné meniť aj zloženie krízového štábu. Krízový štáb obce plní dôležité úlohy v čase 

vyhlásenia mimoriadnej alebo krízovej situácie v obci. Pani starostka ako predsedníčka krízového 

štábu menovala nových členov krízového štábu. Následne oboznámila poslancov  so povinnosťami 

a hlavnými úlohami krízového štábu v čase mimoriadnej, či krízovej situácie v obci. 

 

6.   Správa z kontroly hospodárenia za 4. štvrťrok 2022: 

     Hlavný kontrolór obce predložil poslancom správu, vypracovanú  z kontroly hospodárenia za 4. 
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štvrťrok 2022, v ktorej sa zameral na kontrolu odvodov do zdravotného a sociálneho poistenia za 

celý rok 2022, kontrolu dodávateľských faktúr, objednávok a ich zverejňovanie, kontrolu 

dodržiavania pokladničného limitu a kontrolu odmeňovania zamestnancov obce. V správe vyčíslil 

nedoplatky a záväzky, ktoré obec evidovala k 31.12.2022, ktoré boli uhradené v mesiaci január 

2023. V správe skonštatoval, že nedošlo k závažnému porušeniu predpisov a platných zákonov.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 4. 

štvrťrok 2022. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

7.   Prejednanie úpravy rozpočtu obce na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 1: 

     Pani starostka predložila poslancom návrh úpravy schváleného rozpočtu obce na rok 2022 z 

dôvodu, že schválený rozpočet neodzrkadľuje finančný stav a potreby fungovania obce. Návrh 

zmien v jednotlivých položkách príjmov aj výdavkov v rozpočtovom roku  počíta s ich znížením o 

3.477,- €.  Po prejednaní jednotlivých položiek navrhovanej zmeny pani starostla vyzvala poslancov 

k hlasovaniu o prijatí rozpočtového opatrenia č. 1/2023. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2023, ktoré 

znižuje príjmy aj výdavky o 3.477,- € schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2023 podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci  prítomní poslanci jednomyselne. 

 

8.  Prejednanie výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce: 

     Hlavný kontrolór obce požiadal o skončenie výkonu jeho funkcie k 31.3.2023. Keďže poslanci 

sú s prácou hlavného kontrolóra spokojní, navrhli aby vo výkone svojej funkcie pokračoval. Nakoľ-

ko výkon funkcie plánoval z osobných a časových dôvodov, poslanci navrhli zníženie úväzku na 

výkon HKO na 10%. Po diskusii hlavný kontrolór s takýmto znížením súhlasil a výkon funkcie 

bude do skončenia funkčného obdobia na 10 %-ný úväzok. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovný úväzok na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce až do 

skončenie súčasného funkčného obdobia v rozsahu 10 %. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

9.  Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu: 

     Pani starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prí-

spevku formou dotácie z Environmentálneho fondu bola zaslaná. Poslanci informáciu vzali na ve-

domie. 

 

10.  Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Obnova dediny: 

     Pani starostka predniesla poslancom možnosť podania žiadosti o poskytnutie dotácie na úpravu 

verejného priestranstva pred budovou obecného úradu. Dotácia je poskytovaná z programu „Obno-

va dediny“ a je poskytovaná vo výške 95 %. Okrem 5%-ného spolufinancovania by náklady obce 

v prípade zapojenia sa do výzvy boli ešte na vypracovanie štúdie a rozpočtu vo výške cca 100,- € a 

vypracovanie projektu 400,- €. Dotáciu na tento účel by bolo možné čerpať do výšky 8.000,- €. Pos-

lanci jej návrh zvážili a podaním žiadosti súhlasia. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na úpravu verejného 
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priestranstva pred budovou obecného úradu z programu „Obnova dediny“. 

Hlasovanie: 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

9.     Diskusia: 

a) Výrub stromu: - Pani starostka informovala poslancov o výrube 1 ks smreka pri budove 

obecného úradu. Na jeho výrub bol udelený súhlas Okresného úradu Michalovce, odbor 

starostlivosti o životného prostredie z dôvodu, že smrek zasahoval do fasády budovy a jeho 

koreňový systém bol nestabilný, čo mohlo spôsobiť jeho pád na budovu. Zároveň im poďakovala za 

pomoc pri jeho výrube a požiadala ich o pomoc a spoluprácu pri ďalších plánovaných prácach 

v obci. 

b) Stavanie mája: - Poslanci sa dohodli, že 30.4. sa uskutoční tradičné stavanie mája. Dohodli sa na 

úlohách, ktoré bude potrebné zabezpečiť a to brezu, pohostenie a kultúrny program. 

c) Informovanie poslancov pred konaním zasadnutí OcZ: - Pani starostka požiadala poslancov o ich 

mailové adresy pre potreby zasielania materiálov k ich preštudovaniu pred každým zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

d) Prenájom majetku obce: - Pán Joni Simon požiadal o prenájom časti priestorov bývalej pošty, 

teda priestory na prízemí budovy obecného úradu. Plánuje priestory využívať na podnikanie a to 

zriadenie prevádzky kaderníctva. Poslanci sa tomuto návrhu venovali, zvážili že priestory by boli 

vhodné na takéto využitie aj z dôvodu, že je tam zriadený prístup vody, ktorú by na prevádzkovanie 

kaderníctva nutne potreboval. Ďalej trvali na podmienke, že v prípade potreby úprav priestorov, by 

bol pre nájomcu potrebný súhlas prenajímateľa, vykonal by ich na vlastné náklady  a po skončení 

nájmu vykonané úpravy zostanú bezodplatne pre prenajímateľa v stave ako boli prevedené. 

Navrhovaná výška nájomného by bola 100,- €/mesačne s tým, že energie a vodné by si nájomca 

uhrádzal sám. Poslanci s prenájmom týchto priestorov predbežne súhlasia s tým, že odporúčajú pani 

starostke prejednať navrhované podmienky so záujemcom a v prípade záujmu vypracovať zmluvu 

o nájme, ktorá zohľadní vyššie uvedené podmienky. Následne nájomnú zmluvu prejednať na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

10.      Schválenie uznesenia: 

     Zapisovateľka prečítala obecnému zastupiteľstvu návrh na uznesenie č. 3, 4, 5 a 6/2023. Pani 

starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu o schválení týchto uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Za návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyselne. 

 

 11.      Záver: 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Dana Kováčová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Starosta obce: 

 

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

 

JURAJ RAŠKOVSKÝ, v. r. 


