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Uznesenie č. 168/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014                                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

  Uznesenie č. 169/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

  Uznesenie č. 170/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.  Zmena rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014  rozpočtovým opatrením č. 2/2014  
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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 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 171/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 
K bodu 6. Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2014 

 

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 2014. 

 

 

   

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 172/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

   splnomocniť  JUDr. Mariana  Jankoviča  v  právnom  zastúpení  vymáhania  náhrady škody  cez 

   občianske  súdne konanie  za  výrub drevín  od  Jaroslav  Roháč, nar. 15.09.1989,  čím  výrubom 

   týchto drevín  spôsobil  Obci Nandraž spoločenskú ujmu vo výške  9226,18 €  a za  výrub drevín  

   od    Ladislav   Piliar, nar.  13.7.1992,   čím  výrubom   týchto   drevín   spôsobil  Obci   Nandraž  

   spoločenskú ujmu vo výške 9440,32 €. 
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                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 173/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
schvaľuje 

zaradenie pozemku do dlhodobého majetku – parcela registra C KN parcelné číslo 96 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1210 m
2  

oceneného reprodukčnou obstarávacou cenou – 0,133 € za 

1 m
2 

( 1210 m
2
 x 0,133 € = 160,93 €). 

 

 

                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 174/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

 

Obecné   zastupiteľstvo   Obce  Nandraž   v súlade  s   §  18 c   ods. 5  zákona  č. 369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
schvaľuje 

 

odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30%  základného platu za obdobie od 01.01.2014 do 

30.10.2014 

 

                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 175/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  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 2013. 

 

                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 176/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu. 

 

                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 177/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

 

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

zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 
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uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s p. Piliarom Ladislavom, 

Nandraž č. 94 – nájomný vzťah  uzatvoriť na 5 rokov, nájomné vo výške  365,00 €/1 rok. 

 

 

                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 178/2014 

z XVII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 06.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8.  Rôzne záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
upozornenie prokurátora Pd 70/14/6608 – 1 zo dňa 24.10.2014. Obec nemá dobudovaný verejný 

vodovod  ani  verejnú  kanalizáciu.  Náhradné  zásobovanie  vodou  je  riešené vo vypracovanom  

„Pláne núdzového zásobovania pitnou a úžitkovou vodou v období krízovej situácie v obci 

Nandraž“. 

 

 

                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 10.11.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 
  

 
 


