OBEC ŇAGOV, ŇAGOV č. 49, 068 01 Medzilaborce
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 24.02.2014 na Obecnom úrade v Ňagove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Mgr. Peter Gajdoš
Program: príloha
Rokovanie
K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý
privítal prítomných poslancov OZ. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania
schopné, požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania. Hlasovanie
o programe rokovania OZ.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia: Michal Kostilník
Mgr. Nadežda Machejová
Zapisovateľ: Mária Roháčová
Hlasovanie
Za:4
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2 Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia urobil starosta obce
K bodu 3 Návrh na schválenie Smernice č. 1/2014 Pravidlá hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s predloženým návrhom Smernice č. 1/2014
Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné
účely a otvoril rozpravu.
(príloha zápisnice)
Hlasovanie
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4 Rôzne
Starosta obce podal informatívnu správu ku kontrole NKÚ a ešte informoval
o zakúpení tovaru na obecný úrad : kombinované kladivo BX 700 - cena 335,28 €
a kalové čerpadlo+ hadica 5/4 – cena 294 €.

Ďalej informoval o vstupe a zaradení obce Ňagov do verejno-súkromného
partnerstva a člena občianskeho združenia s názvom Miestna skupina LABOREC,
o.z., o spolupráci na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia Miestnej
akčnej skupiny LABOREC, o.z. , alebo iných programov založených na princípoch
prístupu LEADER počas rokov 2014-2020 v zmysle práv a povinností členov
združenia, ktoré sú upravené stanovami Miestnej akčnej skupiny LABOREC,a.s..
Viedla sa rozprava čo všetko bude obnášať združenie pre obce.
Poslanci schválili vstup a spoluprácu na príprave.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta hovoril, že na poslednom zasadnutí OZ boli poslanci informovaní o možnej
rekonštrukcii VO s prenájmom na dobu 13 rokov, vo výške ročnej splátky 4451 EUR
vrátane spotreby elektrickej energie, mesačné splátky vo výške 370 EUR.
Viedla sa rozpráva, že táto ponuka sa prehodnotí na najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu 5 Diskusia
Starosta dal slovo hosťovi p. Petruňovi.
Vo svojom diskusnom príspevku vystúpil ohľadom plesu, kde obvinil starostu
a pracovníkov OcÚ ohľadom prenájmu KD na uskutočnenie plesu s poškodením
mužského WC a prietokového ohrievača na teplu vodu. Ďalej nepravdivo informoval
poslancov a vážne obvinil starostu o zobrati úveru dňa 17.1.2014.
Starosta na podanie ohľadom KD reagoval, že sa nezakladá na pravde, čo potvrdili
aj niektorí účastníci plesu.
K zobratiu úveru starosta sa opýtal p. Petruňa odkiaľ má túto informáciu a nech
predloží dôkaz. Dňa 17.1.2014 bol zverejnený dodatok č. 5 k zmluve č. 22/030/2001
zo dňa 24.7.2001. Tento dodatok bol urobený s Prima bankou Slovensko z dôvodu
jednorazovej splátky vo výške 4800 EUR.
Poslanci so starostom ho upozornili na krivé obvinenie ohľadom úveru a na
zavadzanie a podávanie nepravdivých informácii občanom obce Ňagov.
Niektorí poslanci ho upozornili na slušné a kultúrne vystupovanie na zasadnutí OZ.
Starosta obce Smetanka navrhol urobiť dodatok č. 1 k VZN 15/2013 o správnych
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Ňagove
a to:
V bode 35 Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome a zasadačke OcÚ
písm. c) KD - kary- doplniť - pôžička riadu vo výške 0,50 centov /za sadu bez
poplatku.
písm. f) - kuchyňa rozbitie poškodenie a strata riadu 1€/1 ks.
Poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN 15/2013
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6 Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenie prečítal starosta obce
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7 Záver
V závere poďakoval starosta všetkým poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Zapísala: Roháčová

Sergej Smetanka
starosta obce

Overovatelia: Michal Kostilník
Mgr. Nadežda Machejová

