
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.06.2021  

na obecnom úrade v Ňagove 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnená: Bc. Iveta Gubová 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti 
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
b) voľba návrhovej komisie 

2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ňagov k Záverečnému účtu obce Ňagov za 

rok 2020 
6. Schválenie Záverečného účtu obce Ňagov za rok 2020 
7. Schválenie Výročnej správy obce za rok 2020 
8. Schválenie predaja C KN 1 par. čís. 375 a 376, RD s.č. 36 a HB 
9. Diskusia 
10. Schválenie návrhu uznesenia 
11. Záver 

 

Bod 1 Otvorenie 

Rokovanie OZ otvoril a viedlo starosta obce Ing. Vladimír Roháč, Privítal prítomným poslancov 

a konštatoval, že prítomní sú 4 poslanci z 5 a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach. 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za zapisovateľa Máriu Roháčovú a overovateľov zápisnice :  Marián Žir a Ján Dziak 

Bod 2 Schválenie programu 

Program rokovania, ktorý bol navrhovaný v pozvánke bol schválený hlasmi všetkých prítomných 

poslancov. 

Hlasovanie: 

Za : 4   (Ján Dziak, Marián Žír, Miloš Petruňo , Mgr. Vladimír Guba) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Bod 3 Kontrola plnenia uznesenia 

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ 

Na OZ neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné hodnotiť. 



 

Bod 4 Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

V tomto bode starosta obce predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. 

Poslanci OZ predmetný návrh schválili. 

Hlasovanie: 

Za : 4   (Ján Dziak, Marián Žír, Miloš Petruňo , Mgr. Vladimír Guba) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Bod 5  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ňagov k Záverečnému účtu obce za rok 2020 
Starosta podrobne oboznámila poslancov s celoročným hospodárením obce za rok 2020 podľa 

príjmov a výdavkov a stanoviskom hlavnej kontrolórky, ktorá na základe predloženého návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2020 skonštatoval, že spĺňa zákonné náležitosti podľa ustanovení § 16 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . Odporúča obecnému 

zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet za rok 2020. „Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 

 

Bod 6 Schválenie Záverečného účtu obce Ňagov za rok 2020 

Poslanci schválili Záverečný účet obce Ňagov za rok 2020 „Celoročné hospodárenie schvaľuje 

bez výhrad“. 

Hlasovanie: 

Za : 4   (Ján Dziak, Marián Žír, Miloš Petruňo , Mgr. Vladimír Guba) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Bod 7 Schválenie Výročnej správy obce za rok 2020 

Poslanci boli informovaní o návrhu výročnej správe obce za rok 2020, ktorú schválili.  

Hlasovanie: 

Za : 4   (Ján Dziak, Marián Žír, Miloš Petruňo , Mgr. Vladimír Guba) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Bod 8  Predaja nehnuteľnosti C KN 375,376, RD, s.č. 36 a HB 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa na predaj majetku obce zapísaný na liste vlastníctva č.1, 

katastrálne územie Ňagov, obec Ňagov, okres Medzilaborce, parcela registra C KN č. 375 o výmere 

554 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra C KN č. 376 o výmere 431 m2, záhada , 

rodinný dom postavený na parcele  KN č. 375, súp. číslo 36,  priľahla stavba - hospodárska budova  

neevidovaná na LV  vo výlučnom vlastníctve Obce Ňagov z Obce Ňagov,  Ňagov č. 49, 068 01 

Medzilaborce, IČO 00323276 ako predávajúci na MgA. Daša Karasová, rod. Briškárová, nar.  

13.9.1980., bytom Ňagov č. 36, 068 01 Medzilaborce ako kupujúca za kúpnu cenu 6 300,00 EUR 



(slovom: šesťtisíctristo  eur). Kupujúca sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do troch dní po  podpise 

zmluvy. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené nehnuteľnosti 
žiadateľka spolu so svojou rodinou dlhodobo užíva, udržiava a zveľaďuje na svoje náklady. 
Žiadateľka sa v rodinnom dome č. 36 narodila a jej rodičia v ňom bývajú od roku 1978. 

Hlasovanie: 

Za : 4   (Ján Dziak, Marián Žír, Miloš Petruňo , Mgr. Vladimír Guba) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Bod 9 Diskusia 

Starosta informoval o vykonaní opravy v Dome smútku  - vnútorné omietky, o zakúpení   

žalúzii na okna  do zasadačky obecného úradu a zakúpení stromčekov na ihrisko. 

Ešte hovoril o zakúpení rúry v počte 2 na opravu priekopy pri č. d. 102. 

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly  za 4. štvrťrok predniesol starosta obce. 

Poslanci k správe o výsledku kontroly nemali  pripomienky a zobrali na vedomie. 

Bod 10    Schválenie uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenia 

Hlasovanie: 

Za : 4   (Ján Dziak, Marián Žír, Miloš Petruňo , Mgr. Vladimír Guba) 

Proti: 0 
Zdržal sa : 0 

 

Bod 11 Záver 

Po vyčerpaní programu a dopytov poslancov starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstvo. 

Poďakovala poslancov za účasť na zasadnutí. 

 

Zapísala: Mária Roháčová 

 

 

      Ing. Vladimír Roháč 

                                                                                             Starosta obce 

 

 

Overovatelia:  :  Ján Dziak             ................................. 

                                     

                                    Marián Žír          .................................. 


