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Uznesenie č. 39/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

____________________________________________________________________________ 

K bodu 2. Schválenie programu IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015                                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 40/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 4.  Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení z  III. zasadnutia OZ. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 41/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

__________________________________________________________________ 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca  

 

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Nandraž  v súlade  § 25  ods.  1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

konštatuje 
že náhradník za poslanca p. Ján Klimo zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného   

zastupiteľstva. 
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                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 42/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

poveruje 

poslanca    Jána     Klima    zvolávaním    a      vedením    zasadnutí      obecného    zastupiteľstva  

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 43/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

____________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na 

vybavovanie sťažnosti, predsedu komisie ochrany verejného poriadku, člena 

inventarizačnej komisie, voľba smútočného rečníka 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

volí 

a) člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti Ján 

Klimo 

 b) predsedu komisie ochrany verejného poriadku Ján Klimo 

 c) člena inventarizačnej komisie Ján Klimo 

 d) smútočného rečníka Janka Javorčíková a Božena Laciaková. 

 

 
 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 44/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2014. 
                                                                                                            

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 45/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

____________________________________________________________________________ 

K bodu 9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a dodatok správy  

audítora v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5: 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a dodatok správy audítora v zmysle 

zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5. 

 

 

                                                                                                 Ing. Marian Laciak 

                                                                                                         starosta obce 

  Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 46/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh –  Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom  Obce  Nandraž  

a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
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schvaľuje 

Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom  Obce  Nandraž  a majetkom v štátnom 

vlastníctve, ktorý bol obci zverený. 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 47/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11. Návrh –  Zásady  hospodárenia  s finančnými prostriedkami Obce Nandraž 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nandraž. 

    

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                           starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 48/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 12. Návrh – Zásady slobodného prístupu k informáciám v podmienkach Obce 

Nandraž 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4 písm.  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Zásady  slobodného prístupu k informáciám (v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám) v podmienkach Obce Nandraž. 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 49/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 
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K bodu 13. Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž  za  I. polrok 2015  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 18 f ods.1 písm. e   zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2015. 

 

 
                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 50/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 14. Organizačné záležitosti 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015. 

 

 
                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 51/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 14. Organizačné záležitosti 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2014. 

 
                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 52/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 14. Organizačné záležitosti 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

neschvaľuje 

jednorazovú výpomoc pre Božena Brindzáková, Nandraž č. 61 z dôvodu, že menovaná nie je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a  Obec Nandraž nemá schválené 

VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

 

                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 53/2015 

z IV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 29.09.2015 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 14. Organizačné záležitosti 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

použitie  rezervného  fondu  vo  výške  7754,79 € na nadstavbu strechy a konštrukciu krovu 

nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25   

 

                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.10.2015 

_____________________________________________________________________________ 

 
 


