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U Z N E S E N I A  
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v N a h á č i  
konaného dňa 09.12.2022 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu pod vedením  

starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD. 

 

Uznesenie č. 52/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Naháči, zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 53/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

informácie starostu obce o plnení uznesení a úloh z predchádzajúcich zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a informácie o činnosti obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 54/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

VZN č. 1/2022 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na   území   obce  Naháč. 

 

Uznesenie č. 55/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

a) berie na vedomie 

návrh rozpočtu a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu, 

b) schvaľuje 

rozpočet obce Naháč na rok 2023, 

c) berie na vedomie 

rozpočet obce Naháč na roky 2024, 2025. 

 

Uznesenie č. 56/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

a)  schvaľuje 

vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva za II. polrok 2022 podľa predloženého 

návrhu. 
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Uznesenie č. 57/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

správu o rozpočtovom hospodárení obce k 30.9.2022. 

 

Uznesenie č. 58/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

správu z vykonanej kontroly, 

 b) schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023. 

 

Uznesenie č. 59/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

a) zriaďuje 

komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov, 

b) volí 

1. predsedu komisie Ľuboša Brunovského, 

2. členov komisie: Ondrej Holický, Ing. Henrich Konečný, Ing. Juraj Počuch, Ing. Peter 

Vidlička 

 

Uznesenie č. 60/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

informáciu starostu, že nepožaduje preplatenie zostatkovej dovolenky za funkčné obdobie 

2018-2022 v rozsahu 38 dní (cca 3400€). 

 

Uznesenie č. 61/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

žiadosť obce Trstín vo veci podpory prevádzky Základnej školy a vzhľadom na aktuálnu 

finančnú situáciu schvaľovanie podpory odkladá. 

 

Uznesenie č. 62/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

 b) berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 6/2022 a č. 7/2022. 

 

Uznesenie č. 63/2022 
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Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

a)  schvaľuje 

orientačné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 nasledovne: 26.1.2023, 

23.3.2023, 15.6.2023, 12.9.2023, 8.12.2023. 

Uznesenie č. 64/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

a)  schvaľuje 

udelenie ocenenia obce Naháč laureátom: Ernest Počuch in memoriam, Jozef Krištofík in 

memoriam a Emil Konečný za zásluhy v oblasti rozvoja športu v obci Naháč.  

Uznesenie č. 65/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

 a) schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov starostovi obce právomoc vykonávať zmeny v rozpočte obce 

podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení spočívajúce v presune medzi 

položkami a vo viazaní finančných prostriedkov v rozsahu do 5.000€. 

 

 

 

V Naháči, 10.12.2022 

 

PhDr. David Ivanovič, PhD. 

                                       starosta obce 

 

 

 


