
Uznesenie č. 106/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 107/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 108/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

________________________________________________________________ 

 
K bodu 5. Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2012 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 



Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

  

                                                             b) schvaľuje 
použitie prebytku v sume 2791,62 € 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 2012 

 

d) berie na vedomie 

    správu audítora za rok 2012. 

 

 

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 109/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6. Výročná správa Obce Nandraž za rok 2012 

 

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 2012. 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 110/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 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. 

                                                             a) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 

 

b) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra  k  Zmene rozpočtu Obce Nandraž na rok 2013  rozpočtovým 

opatrením č. 1/2013. 

 
 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 111/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

 

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 2013. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 112/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  Návrh na plat starostu Obce Nandraž 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v zmysle ust.  § 8 a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v z. n. p a s poukazom na 

ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

  

schvaľuje 

s účinnosťou   od  01.07.2013  plat podľa  § 4  ods. 2  zákona č.  253/1994  Z.   z.  schválené 

zvýšenie o 20 %.  Plat  podľa  § 3  odst. 1  a podľa  §  4 ods.  2  zákona  č. 253/1994 Z. z. pri 

čiastočnom úväzku – 25 hodín týždenne / 5 hodín denne /. 



  

  

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 113/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 10.  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, 28.06.2013 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 114/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 10.  Organizačné záležitosti: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  v súlade § 15 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

volí 

a/ člena komisie na ochranu verejného poriadku p. Nikitinskú Ivetu 

b/ člena inventarizačnej komisie p. Nikitinskú Ivetu 

c/ predsedu škodovej komisie p. Nikitinskú Ivetu 

d/ predsedu komisie na vybavovanie sťažnosti p. Nikitinskú Ivetu 

e/ člena komisie pre verejné obstarávanie p. Nikitinskú Ivetu 

                                                                                                   

 

                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 115/2013 
z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 10.  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. 

 

schvaľuje 

zaradenie pozemkov do dlhodobého hmotného  majetku – parcely registra „C“ parcelné číslo 

75/1 vo výmere 127 m
2 

– záhrady,  parcelné číslo 75/2 vo výmere 244 m
2 

– zastavané plochy, 

parcelné číslo 75/3 vo výmere 292 m
2 

– zastavané plochy,  parcelné číslo 76  vo výmere 303 

m
2 

– záhrady ocenené reprodukčnou obstarávacou cenou – 0,133 € za 1 m
2
 ( 966 m

2 
x 0,133 

€= 128,478 €). 

 

   

                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 116/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 10.  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 

splnomocniť  JUDr. Mariana Jankoviča v právnej veci žalobcu Centrum ekologických 

informácií Bratislava, Suché Mýto č. 19 v právnom zastúpení Bardač s.r.o. AK Bratislava, 

Búdkova č. 4 proti žalovanému Obec Nandraž v súvislosti so žiadosťou o  sprístupnenie  

informácií.  

 

                                                                                                      

                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 117/2013 

z XI. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 26.06.2013 



___________________________________________________________________________ 

K bodu 10.  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. 

 

neschvaľuje 

prenájom sály v kultúrnom dome za účelom hudobného vzdelávania. 

 

 
                                                                                                     Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 28.06.2013  

___________________________________________________________________________ 


