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Uznesenie č. 151/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 2. Schválenie programu XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014                                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 152/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 153/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

__________________________________________________________________ 

 
K bodu 5. Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
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                                                             a) schvaľuje 

Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

  

                                                             b) schvaľuje 
použitie prebytku v sume 6761,54 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)   

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu  

 

c) berie na vedomie 
    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2013 

 

d) berie na vedomie 

    Správu audítora za rok 2013. 

 

 

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 154/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6. Výročná správa Obce Nandraž za rok 2013 

 

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 
 Výročnú správu Obce Nandraž za rok 2013. 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 155/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Použitie rezervného fondu na kúpu nehnuteľnosti 
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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  11880,09  €  na obstaranie dlhodobého majetku – kúpa 

nehnuteľnosti Nandraž súpisné číslo 25.  

 

 
 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 156/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p 

 

                                                             a) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

 

b) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra  k  Zmene rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014  rozpočtovým 

opatrením č. 1/2014. 

 
 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 157/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 9.  Program odpadového hospodárstva Obce Nandraž do roku 2015  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
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 Program odpadového hospodárstva Obce Nandraž do roku 2015. 

 

 

                                                                                                           Ing. Marian Laciak 

                                                                                                 starosta obce 

  Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 158/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 159/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  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. 

schvaľuje 

    

  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a  kúpnu zmluvu ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti – 

predajňa, pohostinstvo súpisné číslo 25 nachádzajúca  sa na  parcele registra C č. 96 vrátane 

parcely registra C č. 96 vo výmere 1210 m
2
,druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Nandraž, zapísané na LV č. 98 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor 

v sume 13 255 €, od COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo so sídlom ul. 

Sládkovičova 58, Revúca. 

    

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                           starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 160/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

založenie samostatného bankového účtu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nandraž za účelom 

poskytnutia dotácie. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 161/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

prejednať možnosti podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a zároveň poveruje 

starostu obce na jednanie s firmou EKOLINES IPC spol. s. r. o. Košice, ktorá sa zaoberá 

projektami ekologických stavieb. 

 

 
                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 


