
                                                          UZNESENIA
           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HNOJNÉ,konaného dňa 11.8.2017.

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM  na svojom zasadnutí prerokovalo :

1. Schválenie programu OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
3. Sľub náhradníka za poslanca
4. Mlčanlivosť poslanca
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
6. Nájomné priestory-WSG,s.r.o.-Simona Petrov Demčáková
7. Plnenie rozpočtu za I.polrok -  3.rozpočtové a 4.rozpočtové opatrenie
8. VZN o výlepných miestach a Harmonogram prác pre voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a Povodňový plán obce HNOJNÉ
9. Rôzne
10. 10.Návrh na uznesenia
11. Záver

1. Schválenie programu OZ

Uznesenie č.16/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
schvaľuje
-program rokovania
-overovateľov zápisnice Čižmár Jozef a Minda Marek a návrhovú komisiu Joni Slavomír a Olexová 
Gabriela

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

Uznesenie č. 17

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
a/berie na vedomie
zánik mandátu poslanca Dušan Valovčíka podľa § 25 , ods.2 písm.f,zákona SNR 369/90Zb.o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov- zmena trvalého bydliska mimo územia 
obce HNOJNÉ dňom 24.7.2017, čím došlo k uprázdneniu funkcie poslanca OZ, člena komisie pre 
verejný poriadok,člena Požiarnej komisie,člena Kultúrno-športovej komisie

b/konštatuje
že pán Milan Matta dňa 11.8.2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 
zastupiteľstva a ujal sa poslaneckej funkcie v obci HNOJNÉ.

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

Uznesenie č. 18/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11,ods.4 zákona 369/90 Zb.v z.n.z.p.
berie na vedomie



podpísanie mlčanlivosti poslanca p. Mattu

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

Uznesenie č. 19/2017

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 plnení uznesení z predchádzajúceho OZ konaného dňa 25.5.2017

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

Uznesenie 20/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb v z.n.z. a p.
schvaľuje 
zrušenie nájomnej zmluvy s WSG,s.r.o. Od 1.10.2017 za predpokladu, že nebude otvorená 
maloobchodná predajňa k 30.9.2017 v obci HNOJNÉ.

Hlasovanie: za 4 poslanci – Minda, Čižmár,Joni,Olexová, Proti : o Zdržal sa Matta Milan

Uznesenie č. 21/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 v z.n.z.ap.
schvaľuje
plnenie rozpočtu za 1.polrok 2017 a 3.rozpočtové a 4.rozpočtové opatrenie,kde príjmy celkom za 
rok 2017 po úprave činia 65 978,-€ a výdaje 65 978€

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

Uznesenie č.22/2017

Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb.v.z.n.z.a p.
Schvaľuje
VZN č.2/2017 o výlepných miestach do orgánov samosprávnych krajov.
VZN č.3/2017 „Povodňový plán záchranných prác /PPZP/obce Hnojné
Hlasovanie:Za 5 poslancov-Minda.Čižmar,Joni,Matta,Olexová,Proti :0 Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 23/2017

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 platení daní a miestných poplatkoch
-informáciu o prevedených prácach na cintoríne- pochovávanie na tzv.americký spôsob, osadenie 
dveri do KD-zadný vchod, okapových žľabov na KD, o začatí prác na verejnom osvetlení
-informáciu o 16.ročníku Motozrazu motocyklistov na ZŠ v dňoch 17-20 augusta 2017



– o konzultačnom dni poisťovne Kooperatíva dňa 22.8.2017 v zasadačke Ocu
– informáciu o verejnom obstaravaní na projekt Rekonštrukcia DS

schvaľuje 
za člena p.Mattu Milana do komisie pre verejný poriadok v obci,Požiarnej komisii,Kultúrno-
športovej komisii od 11.8.2017

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

Prítomní poslanci : Minda Marek,Čižmár Jozef,Joni Slavomír, Matta Milan,Olexová Gabriela

Ďalej bol prtomný : ing. Dušan Valovčík, kontrolor obce

Návrhová komisia :
Joni Slavomír ….........................................    Olexová Gabriela ….................................. 

                                                                                                     Helena Kráľová
                                                                                                     starostka obce


