
                                                               UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HNOJNÉ konaného dňa 30.5.2018

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM na svojom zasadnutí prerokovalo :

1. Schválenie programu OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy- Agro Bio,s.r.o. Závadka
5. Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2018
6. I.rozpočtové opatrenie na rok 2018-úprava rozpočtu
7. Rôzne
8. Diskúsia
9. Návrh na uznesenia
10. Záver
1. Schválenie programu OZ

Uznesenie č. 9/2018

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v  súlade s § 11 ods.4 zák.369/90 Zb.v z . nz.ap
schvaľuje

– program zasadnutia
Hlasovanie : Za : 5 poslancov-Minda,Čižmár,Joni,Matta Olexová,Proti:0,Zdržal sa :0

Uznesenie č.10/2018

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 Zb.v.z.n.z.ap
schvaľuje
za overovateľov zápisnice Joni Slavomír a Olexová Gabriela a do návrhovej komisie : Čižmár 
Jozef a Matta Milan.

Hlasovanie : Za :5 poslancov-Minda,Čižmár,Joni,Matta,Olexová

Uznesenie č.11/2018

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb.v z.n.z.ap
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
Hlasovanie: Za 5 poslancov-Minda,Čižmár,Joni,Matta,Olexová,Proti:0Zdržal sa : 0



Uznesenie č. 12/2018

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
schvaľuje 
prenájom parcely registra C číslo 208 k.ú Hnojné vedenú na LV 427 o výmere 437 m2 a parcely 
registra E číslo 468 k.ú. Hnojné, vedenú na LV 427 o výmere 218 m2 pre Agro-Bio, s.r.o. Od 
30.5.2018 na dobu neurčitú, s tým, že bude uzatvorená nájomná zmluva medzi vlastníkom  a 
nájomcom. Nájomné sa bude realizovať formou technickej pomoci Obecnému úradu-
mulčovanie,kosenie,odhrňovanie snehu.

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

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
 v súlade s § 11 ods 4 zákona 369/90 v znení neskoších zmien a predpisov
schvaľuje

– plnenie rozpočtu za I.štvrťrok  2018
Hlasovanie : za 5 poslancov-Minda, Čižmár,Joni,Matta,Olexová, proti :0
Zdržal sa :0

Uznesenie č.14/2018
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11/ ods 4 zákona 369/90 v z.n.z.ap
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2018,kde v príjmovej časti príjmy celkom sú 73 955,- € a výdavky vo 
výdavkovej časti sú celkom 73 955,-€ a to rozpočtovým opatrením č.1/2018

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

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
berie na vedomie
-informáciu o podaných projektoch, ktoré neboli schválené
-informáciu o projektoch,ktoré boli schválené-kompostéry
-informáciu o neposkytnutí kotolne na súkromnú party na deň 2.6.2018
-informáciu o priemernej mzde v NH za rok 2017
 
Hlasovanie : za 5 poslancov-Minda,Čižmár,Joni,Matta,Olexová

Uznesenie č.8/2017
Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. v z.n.z.ap
schvaľuje
kronikársky záznam za rok 2017
Hlasovanie: za 5 poslancov-Minda,Čižmár,Joni,Matta,OlexováProti:0,Zdržal sa:0



Prítomní poslanci : Minda,Čižmár,Joni,Matta,Olexová

Ďalej bol prítomný : ing. Dušan Valovčík, kontrolór obce

Verejnosť :0

                                                  Návrhová komisia:
                                                  Čižmár Jozef......................................
                                                  Matta Milan …................................

 V Hnojnom, 30.5.2018                                                              Helena Kráľová
                                                                                                    starostka obce


