
1 
 

 

 

 

 

U Z N E S E N I A  
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v N a h á č i  
konaného dňa 21.2.2023 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu pod vedením  

starostu obce PhDr. Davida Ivanoviča, PhD. 

 

Uznesenie č. 1/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Naháči, zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 2/2023 

 

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. 3/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Naháč za rok 2022. 

 

Uznesenie č. 4/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

v súlade s VZN č. 1/2020 dotáciu pre Športový klub Naháč na rok 2023 vo výške 2 000 €, 

b) schvaľuje 

v súlade s VZN č. 1/2020 dotáciu pre Základná organizácia JDS Naháč na rok 2023 vo výške 

1 000 €, 

c) schvaľuje 

v súlade s VZN č. 1/2020 dotáciu pre Miestna organizácia zdravotne postihnutých v 

Dechticiach na rok 2023 vo výške 150 €. 

 

Uznesenie č. 5/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom V. Dudová na obdobie od 1.3.2023 do 28.2.2026, 

 b) schvaľuje 
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výšku nájomného pre všetkých nájomcov od 1.3.2023 nasledovne: 2,8€/m2, za likvidáciu 

žumpy 10€, za spoločné priestory 5€, 

 c) schvaľuje 

predĺženie nájomnej zmluvy budovy MŠ s nájomcom M. Tvaroška do 31.5.2023. 

 

Uznesenie č. 6/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

         a) berie na vedomie 

audit účtovnej závierky za rok 2021. 

Uznesenie č. 7/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

správu o rozpočtovom hospodárení obce za rok 2022. 

 

Uznesenie č. 8/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

informácie o energiách a úsporné opatrenia. 

 

Uznesenie č. 9/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2023 – použitie rezervného fondu, 

 b) berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 8/2022 a 9/2022. 

 

Uznesenie č. 10/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) berie na vedomie 

informáciu o ukončenom súdnom spore vo veci náhrady škody (sp. zn. 31C/53/2021-162). 

 

Uznesenie č. 11/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči: 

a) schvaľuje 

nomináciu M. Pavlíkovej do Rady školy ZŠ s MŠ Trstín. 

 

 

 

V Naháči, 22.2.2023 

 

PhDr. David Ivanovič, PhD. 

                                       starosta obce 

 


