
                                                          UZNESENIA
           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HNOJNÉ,konaného dňa 10.11.2017.

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM  na svojom zasadnutí prerokovalo :

1. Otvorenie OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Schválenie programu OZ
5. VZN o zneškodňovaní obsahu žump a náhradného odvádzania odpadových vodách č.5/2017
6. VZN č.1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce HNOJNÉ
7. Plnenie rozpočtu za III.štvrťrok 2017
8. Návrh rozpočtu na rok 2018 a stanovisko kontrolora k rozpočtu na rok 2018 a viacročnému 

rozpočtu na roky 2019-2020
9. Audit učtovnej závierky za rok 2016-oboznámenie
10. Projekt „Rekonštrukcia DS-podanie na PPA o dotáciu
11. Projekt na kompostery-podanie
12. Rôzne

-termín koncoročného OZ,odmeny pre OZ
-informácia o VPP
-inventarizácia DHIM a HIM j 31.12.2017
termín vianočnej akadémii s dôchodcami, príspevok pre dôchodcov
-“40“ výročie Hnojňane
-mikulášske darčeky pre deti do 14 rokov

13. Diskúsia
14. Návrh na uznesenia
15. Záver

1. Schválenie programu OZ

Uznesenie č.24/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
schvaľuje
-program zasadnutia OZ
-overovateľov zápisnice Milan Matta a Olexová Gabriela a návrhovú komisiu Joni Slavomír a 
Čižmár Jozef
berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ

Hlasovanie. Za 5 poslancov -Minda,Čižmar,Joni,Olexová,Matta Proti : 0 ,Zdržal :0

Uznesenie č. 25/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 o obecnom zriadení v znení n.z.ap.
schvaľuje
VZN č.5/2017 o zneškodňovaní obsahu žump a náhradného odvádzania odpadových vodách



Hlasovanie : za 5 poslancov- Minda, Čižmár,Joni,Olexová,Matta, Proti :0, Zdržal sa :0

Uznesenie č. 26/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 Zb.v z.n.z.p.
schvaľuje
VZN 1/2018 o miestných daniach a o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na 
území obce HNOJNÉ
Hlasovanie : Za 5 poslancov, Minda,Čižmár,Joni,Olexová,Matta, Proti :0, Zdržal sa:0

Uznesenie č. 27/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.a p.
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.9.2017 a 5.rozpočtové opatrenie, kde príjmy celkom za rok 2017 po úprave 
činia 65978.-€ a výdavky  činia 65 978,-€

Hlasovanie : za 5 poslancov-Minda, Čižmár,Joni,Matta,OlexováProti:0Zdržal sa : 0

Uznesenie 28/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb v z.n.z. a p.
schvaľuje 

– rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti 73 955,-€ a výdavkovej časti 73 955,- €
– rozpočet na roky 2019,2020 v príjmovej časti 73 955,- € a výdavkovej časti 73 955,- €

Hlasovanie: za 4 poslanci – Minda, Čižmár,Olexová, MattaProti : 0 Zdržal sa:0, Neprítomný
 Joni

berie na vedomie
– stanovisko kontrolora k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2019-

2020 bez pripomienok
–

Hlasovanie : za 4 poslanci,Minda,Čižmár,Matta,Olexová, Proti : 0, Neprítomný : Joni

Uznesenie č. 29/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 v z.n.z.ap.
Berie na vedomie

– informáciu o vykonaní auditu za účtovnú závierku za rok 2016

Hlasovanie :za 4 poslancov-Minda,Čižmár,Matta,Olexová, Proti:0,Zdržal sa :0, Neprítomný 
Joni

Uznesenie č.30/2017



Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb.v.z.n.z.a p.
Berie na vedomie
informáciu o podaní projektu- Rekonštrukcia DS

Hlasovanie:Za 4 poslanci-Minda.Čižmar,Matta,Olexová,Proti :0 Zdržal sa : 0,neprítomný-
Joni

Uznesenie č. 31/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v.z.n.z.a.p.
berie na vedomie 
-informáciu o  podanom projekte-kompostéry na Bio-odpad pre našu obec v ramci mikroregionu 
Juh Šíravy

Hlasovanie : za 4  poslanci- Minda,Čižmár, Matta,Olexová,Proti .,Zdržal sa :0, Neprítomný : 
Joni

Uznesenie č. 32/2017 
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 o obecnom zriadení v z.n.z.a p.
schvaľuje

– ročné odmeny pre poslancov OZ Minda Marek 350,- eura,Čižmár Jozef 350,- eura,Valovčík 
Dušan 350,- €, Matta Milan 100,- eura, kontrolórovi obce ing. Valovčíkovi Dušanovi 350,- 
eura.

– Uzatvorenie dohody o vykonaní prác za rok 2017  pre Kráľa Cyrila-správcu DS 
– Vyplatenie finančného príspevku po 5 € pre  nepracujúcich dôchodcov s trvalým pobytom v 

obci HNOJNÉ
– prevedenie Vianočnej akadémii na deň 27.12.2017 o 13,00- posedenie s dôchodcami
– prevedenie koncoročného OZ dňa 20.12..2017 z rozpočtu obce v sume 100.- eura
– zakúpenie mikulášskych darčekov pre deti do 14 rokov v sume  do 100,- eura celkom z 

rozpočtu obce
Hlasovanie za : 4 poslanci : Proti .0, Zdržal sa :0, Neprítomný : Joni

Prítomní poslanci : Minda Marek,Čižmár Jozef, Matta Milan,Olexová Gabriela
                                  Joni Slavomír predčasne odišiel zo zasadnutia  po 7. bode rokovania z 
                                  rodinných dôvodov

Ďalej bol prtomný : ing. Dušan Valovčík, kontrolor obce

Návrhová komisia :
Joni Slavomír ….........................................    Čižmár Jozef ….................................. 

                                                                                                     Helena Kráľová
                                                                                                     starostka obce


