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Uznesenie č. 132/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ  

 

schvaľuje 
program XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 133/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

   

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

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení z  XII. zasadnutia OZ. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 134/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

________________________________________________________________ 

 
K bodu 5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 a stanovisko 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

                                                              a) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraţ na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013 

 

b) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 135/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2014 – 2016 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) súhlasí 

Pri tvorbe rozpočtu na roky 2014 – 2016 v zmysle § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

nebudú uplatňovať programy obce 

b) schvaľuje 

Rozpočet Obce Nandraţ na rok 2014 (príjmová časť 45747,00 €, výdavková časť 45747,00 €)  

 

c) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraţ na rok 2015 (príjmová časť 46257,00 €, výdavková časť 46257,00 €) 

a na rok 2016 (príjmová časť 46757,00 €, výdavková časť 46757,00 €) 

 

d) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraţ na roky 2014 

- 2016. 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 136/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 
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___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 

 

   Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraţ 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 I. polrok 2014. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 137/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

  Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraţ  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 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 138/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

   Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraţ v súlade §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 1.1.2013 do 

30.11.2013. 
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                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 139/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

   Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraţ v súlade § 11 ods. 4 písmeno k) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií Obce Nandraţ. 

 

    

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 140/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

  Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraţ  

 

schvaľuje 

 

Ţiadosť   Jozefa   Brindzáka   o   prenájom   sály   v kultúrnom  dome  na  deň 20.12.2013 za 

účelom  krstenia detí v čase od 14
00 

hod. do 22
00 

hod. 

 
                                                                            

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 141/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

   Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraţ  

 

berie na vedomie 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy č. 1/2013 o nájme poľnohospodárskych pozemkov k dátumu 

31.10.2013 – nájomca Milan Šmidt, Nandraţ 88  uzatvorenej na dobu určitú do 31.12.2013. 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 142/2013 

z XIII. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 13.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení   v  z. n. p   a v  súlade  s  opatrením  Ministerstva práce,  sociálnych vecí  

a   rodiny  SR  č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. 

zákonníkom práce 

 

schvaľuje 

 

pre zamestnancov obce poskytovanie stravného lístku vo výške  4,00 € na jeden odpracovaný 

deň a príspevok  zamestnávateľa na jeden stravný lístok vo výške 55%  zo  sumy 4,00 €. 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraţ, 17.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 


