
OBEC  ŇAGOV,  Ňagov č. 49, 068 01  Medzilaborce 

 

U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.2.2014  

na Obecnom úrade v Ňagove 

 
   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
   Uznesenie  123 
    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  124 
K informatívnej správe k kontrole NKÚ 
____________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu ku kontrole NKÚ 

 
   Uznesenie   125 

k obnove verejného osvetlenia v obci Ňagov 
____________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Obnovu verejného osvetlenia v obci Ňagov 

 
   Uznesenie  126 

K informatívnej správe o zakúpení tovaru  na obecný úrad  - kalové čerpadlo a kombinované kladivo 
______________________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o zakúpení tovaru na obecný úrad -  kalové čerpadlo a kombinované kladivo    
 
Uznesenie  127 

a) k vstupu a zaradeniu obce Ňagov do verejno-súkromného partnerstva a člena občianskeho  
Združenia s názvom Miestna skupina LABOREC, o.z. 

b) k 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, o.z. 

__________________________________________________________________________________ 



 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 
a) vstup a zaradenie obce Ňagov do verejno-súkromného partnerstva a člena občianskeho Združenia 
s názvom Miestna skupina LABOREC, o.z. 

b) spoluprácu  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, o.z. 

Uznesenie 128 
K návrhu na schválenie smernice č. 1/2014 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na 
reprezentačné a propagačné účely 
__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo  v Ňagove 
Schvaľuje 
Smernicu č. 1/2014 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 
a propagačné účely 

   Uznesenie  129 
   K dodatku  č. 1 k  VZN 15/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané    
   obecným úradom v Ňagove  
   __________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 

   Dodatok č. 1 k VZN 15/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané    
   obecným úradom v Ňagove 
   bod  35 Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome a zasadačke OcÚ  
   písm. c) KD -  kary – doplňuje pôžičku riadu vo výške 0,50 centov /za sadu bez poplatku.  
   písm. f) kuchyňa – rozbitie, poškodenie a strata riadu  1€/1 ks. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergej   Smetanka,v.r. 
                                                                                starosta obce 

 


