
OBEC  ŇAGOV,  Ňagov č. 49, 068 01  Medzilaborce 

 

 

U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.6.2014  
na Obecnom úrade v Ňagove 

 
 
 
   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 
 

    Uznesenie  138 
    K informatívnej správe o plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Ňagov 

____________________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Ňagov 
 
 
Uznesenie  139 
K informatívnej správe o vykonaných prácach stacionára pre občanov obce v budove MŠ  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Správu o prácach stacionára pre občanov obce v budove MŠ  podal starosta obce 

 
 

Uznesenie  140 
K informatívnemu stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Ňagov za rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky  obce k Záverečnému účtu obce Ňagov za rok 2013 
 
 
Uznesenie  141 
K informatívnej správe o prácach na budove KD – montáž fasádneho polystyrénu - zatepľovanie    

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Informáciu  o prácach na budove KD – montáž fasádneho polystyrénu – zatepľovanie.  
Cenová ponuka je na sumu 4923,00 EUR  
 
 
 
 
 



Uznesenie  142 
K informatívnej správe o vypracovaní znaleckého  posudku na RD, ktorý  je vo vlastníctve obce. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Informáciu  o vypracovaní znaleckého posudku na RD č. 36, ktorý je  ohodnotený n sumu  14800,00 EUR 

 
Uznesenie  143 
K schváleniu  Záverečného účtu  obce Ňagov za rok 2013 

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 
Záverečný účet obce Ňagov  za rok 2013  s výrokom: 
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“  
 
 
Uznesenie  144 
K schváleniu  z prebytku rozpočtu 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 9318,88 EUR, 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 :  
- tvorba rezervného fondu  10%  vo výške  931,89 EUR   
 
 
Uznesenie  145 
K schváleniu  Výročnej správy   obce Ňagov za rok 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 
Výročnú  správu obce Ňagov  za rok 2013 
 
 
Uznesenie 146 
K schváleniu  Žiadosti  o NFP OPŽP 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 
Predloženie žiadosti  o NFP  v rámci Operačného programu životné prostredie, Prioritná  os 2 OCHRANA PRED 
POVODŇAMI 
 

a) Názov projektu: Ňagov – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 
b) Výšku celkových výdavkov na projekt: : 1 358 542,72 EUR 
c) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 358 542,72 EUR 
d)  Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 67 927,14 EUR 
e) Financovanie projektu z cudzích (úverových ) zdrojov 



f) Kód výzvy:  OPŽP–PO2–14-1 
 
 
Uznesenie 147 
K schváleniu  Hodnotiacej správy k programovému rozpočtu obce Ňagov za rok 2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce Ňagov za rok 2013 
 
 
 

      
   Sergej   Smetanka, v.r. 

                                                                                          starosta obce 
 
 


