
 
 

OBEC  ŇAGOV,  Ňagov č. 49, 068 01  Medzilaborce 

 

U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.3.2014  

na Obecnom úrade v Ňagove 

 
   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
    Uznesenie  130 
    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  131 
K informatívnej správe o zriadení stacionára pre občanov obce v budove MŠ zriaďovateľom Ing. 
Papiakom 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
správu o zriadení stacionára pre občanov obce v budove MŠ zriaďovateľom Ing. Papiakom 

 
 

Uznesenie  132 
K informatívnej správe o schválení kaplnky v budove DS 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
Správu o schválení kaplnky biskupským úradom v Prešove v budove DS 
 
 
Uznesenie  133 
K informatívnej správe o podaní  žiadosti na individuálne potreby z MF SR na Rekonštrukciu VO a na 
Rekonštrukciu KD v obci Ňagov  

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
správu o podaní  žiadosti na individuálne potreby z MF SR na rekonštrukciu VO  vo výške 15160 € z toho 
10% z rozpočtu obce - to je 1680 € a na Rekonštrukciu KD 15486  € z toho 10% z rozpočtu obce - to je 1986 € 
v obci Ňagov 
 
 



Uznesenie 134 
K informatívnej správe o výsledku protokolu z kontroly NKÚ a o  prijatých  opatreniach. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Berie na vedomie 
správe o výsledku protokolu z kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach 

 
Uznesenie 135 
K zrušeniu uznesenia zotavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

 
Obecné zastupiteľstvo  
Ruší 
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
 
 
Uznesenie 136 
K schváleniu  zostavovaniu a predkladaniu rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
Schvaľuje 
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
 
 
Uznesenie 137 
K schváleniu výšky výdavku na zakúpenie darčeka pri narodení dieťaťa pre poslankyňu Ing. Lickovú 

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove 
schvaľuje 
Výšku výdavku na zakúpenie darčeka pri narodení dieťaťa pre poslankyňu Ing. Lickovú do sumy 100 €. 
 
 
 
 
 

      
Sergej   Smetanka, v.r. 

                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


