ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. mája 2016 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
Prítomní:

Jozef Lukács, starosta obce
Mgr. Gábor Nagy, zástupca starostu
Izabela Bábicsová
Juraj Écsy
Ing. Alžbeta Feketeová
Jozef Krajčík
Ing. Mátyás Sándor
Júlia Szabó

Ostatní prítomní:

Ing. Judita Janyová, hlavná kontrolórka
Sylvia Barciová, advokát
Zuzana Barciová, adv. koncipient

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Správa nezávislého audítora obce za rok 2015
Návrh nájomných zmlúv (Medzičilizie, a.s., Ing. Peter Végh, Ing. Július Végh,
Štefan Csóka, Húsvét Erik - žiadosť)
Mzda hlavného kontrolóra - návrh
Dotácie – Rákóczi Szövetség, Detský klub Čiliz
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Ňárad otvoril a viedol Jozef Lukács, starosta
obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a konštatoval, že
počet prítomných poslancov je 7, t. j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, ako aj to, že návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený vopred spolu s pozvánkou
na zasadnutie obecného zastupiteľstva vrátane relevantných príloh.
Následne bol program rokovania jednohlasne schválený.
2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola vymenovaná Zuzana Barciová, za overovateľov zápisnice boli určení
Júlia Szabó a Juraj Écsy.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zapisovateľa a zloženie overovateľov
zápisnice.
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, že
uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí boli splnené alebo sa priebežne plnia, a to:
a)
Ohľadne Uznesenia č. 146/15OZ/2016 starosta obce oboznámil poslancov s tým, že rodičom
bolo zaslaných 26 doporučených zásielok aby sa rodičia písomne čestne vyjadrili, či ich dieťa bude

navštevovať miestnu školu od septembra tohto roka, alebo nie. Na obecný úrad prišlo 7 kladných a
6 záporných odpovedí, pričom vyplývajúc z vyjadrenia ďalších rodičov je pravdepodobné že budúci
školský rok začíname s desiatimi žiakmi.
b)
Ohľadne Uznesenia č. 147/15OZ/2016 starosta obce informoval poslancov, že došlo k
realizácií prác za účelom vyriešenia odvodňovania cesty – verejného priestranstva na hlavnej ceste
pri kostole umiestnením vsakovacej jamy, pričom fakturovaná suma činí 2 322,40 EUR vrátane
DPH.
c)
Ohľadne Uznesenia č. 149/15OZ/2016 došlo k podpísaniu Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve
č. 3669 uzatvorenej dňa 18.09.2012 medzi obcou ako prenajímateľom a spoločnosťou Medzičilizie,
a.s., v zmysle ktorého nájomné za roky 2016, 2017 sa zvyšuje na 140 EUR/ha. Zároveň starosta
obce predložil návrh na predĺženie doby nájmu so spoločnosťou Medzičilizie, a. s. na ďalších päť
rokov za rovnakých podmienok tak ako bolo doteraz.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje predĺženie doby nájmu so spoločnosťou
Medzičilizie, a. s. na ďalších päť rokov za rovnakých podmienok tak ako bolo doteraz.
d)
V závere starosta obce informoval poslancov, že na list zaslaný v zmysle Uznesenia č.
142/15OZ/2016, adresovaný Mátyásovi Miklósovi a Judite Miklósovej, v nadväznosti na ich prípis
zo dňa 07.12.2015, obec doteraz neobdŕžala odpoveď.
4. Správa nezávislého audítora obce za rok 2015
Starosta predniesol, že poslancom spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie bola zaslaná
Správa nezávislého audítora obce za rok 2015, preto sa s jeho obsahom mohli poslanci oboznámiť
vrátane hlavnej kontrolórky obce. Pripomienky zo strany poslancov neboli.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne bralo na vedomie Správu nezávislého audítora obce za
rok 2015.
5. Návrh nájomných zmlúv (Medzičilizie, a.s., Ing. Peter Végh, Ing. Július Végh,
Štefan Csóka, Húsvét Erik - žiadosť)
A/
Starosta ohľadne pozemkov na ktorých sa nachádza stavba, resp. zariadenie vo vlastníctve
obce,
popr. ktoré tvoria okolo nich priľahlú plochu, navrhol aby obec pristúpila k
majetkovoprávnemu riešeniu danej situácie formou inominátnych zmlúv ktorá alternatíva riešenia
vychádza zo spoločnej vôle zainteresovaných strán.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a) schvaľuje návrhy inominátnych zmlúv, ktoré sa uzatvárajú za rovnakých zmluvných podmienok
jednotlivo medzi Obcou Ňárad na jednej strane a vlastníkmi pozemkov na strane druhej a to s Ing.
Petrom Véghom a manž. Ing. Katarínou Véghovou (I.), Júliusom Véghom (II.) a spoločnosťou
Medzičilizie, a.s. (III.) a to v zneniach, ktoré tvoria prílohu uznesenia.
b) poveruje starostu obce podpísaním vyššie uvedených zmlúv.
B/
Starosta obce dal hlasovať o žiadosti p. Štefana Csóku, bytom Baloň 285, o prenájom
pozemku 100 m2 v hospodárskom dvore v Ňárade, za účelom umiestnenia včelích úľov.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a) schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorá sa uzatvára medzi Obcou Ňárad ako prenajímateľom a
Štefanom Csókom, trvale bytom Baloň 285, ako nájomcom, ktorou Obec Ňárad prenecháva

nájomcovi do užívania oplotenú plochu nachádzajúcu sa z pohľadu cesty v zadnej časti zariadenia
Ekodvora a kompostárne v obci Ňárad v rozsahu 100 m2 za účelom umiestnenia včelích úľov na
neurčitú dobu za odplatu, pričom mesačná výška nájomného predstavuje 5 EUR za predmet nájmu,
ktoré je splatné do konca príslušného kalendárneho roka, pričom výška nájomného za rok 2016 činí
35 EUR, ktoré je splatné taktiež do 31.12.2016, a to za podmienky, že ak jeho včely spôsobujú
škodu na zdraví alebo na majetku tretích osôb, tak za takúto škodu v plnom rozsahu zodpovedá
výlučne on,
b) poveruje starostu obce podpísaním vyššie uvedenej zmluvy.
C/
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti nájomcov Ollári Gergely a manž. Zsanett, s
ktorými má obec ako prenajímateľ uzatvorenú nájomnú zmluvu zo dňa 01.08.2015 ohľadne
stavebného pozemku nachádzajúceho sa na „Baloňskej ceste“, a to o ukončenie nájmu dohodou ku
dňu 31.05.2016. V nadväznosti na to poukázal na ďalšiu žiadosť Erika Husvétha a Alexandry
Polákovej č. 96/16, ktorí naopak požiadali o prenájom predmetných parciel č. 948/27, 948/28 za
účelom výstavby. Nakoľko sa obecné zastupiteľstvo ohľadne podmienok nájmu v predmetnej
lokalite obce a na vyššie uvedený účel už v minulosti uznieslo „en bloc“, starosta obce dal hlasovať
o týchto žiadostiach.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a) schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.08.2015 uzavretej s Gergelyom Ollárim, trvale
bytom Nám. SNP 189/15, Dunajská Streda a Mgr. Zsanett Ollári Hozman, trvale bytom Hviezdna
ul. 2347/16, dohodou ku dňu 31.05.2016.
b) schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s Erikom Husvéthom a Alexandrou Polákovou, pričom
predmetom nájmu budú parcely č. 948/27, 948/28 v k. ú. Ňárad, za účelom výstavby, za podmienok
v súlade s predchádzajúcim uznesením obecného zastupiteľstva o zámere prenajímať majetok obce
– stavebné pozemky v danej lokakite obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
c) poveruje starostu obce podpísaním vyššie uvedených právnych aktov.
D/
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom žiadosti Základnej školy v Čiližskej Radvani
o finančný príspevok vo výške 5 EUR pripadajúcich na 1 žiaka ZŠ s trvalým pobytom v Ňárade,
ktorá došla včerajším dňom poštou a preto nemohla byť zaslaná poslancom spolu s pozvánkou na
dnešné zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje poskytnutie finančného príspevku v prospech
Základnej školy Móra Kóczána v Čiližskej Radvani v celkovej sume 125 EUR.
E/
Ohľadne žiadosti obyvateľov bytového domu so s. č. 121 nachádzajúceho sa na kraji obce
smerom na Sap, starosta obce ako alternatívu možného riešenia uviedol realizáciu v rámci
uskutočnenia kamerového systému, nakoľko konzoly sa majú v teréne v okolí futbalového ihriska
tak či tak umiestniť a zvukotechniku zabezpečujúcu lepšiu zrozumiteľnosť hlásateľa by takto bolo
možné previesť pomocou káblov. Posúdenie prijatia projektu sa očakáva v decembri tohto roka. V
opačnom prípade by sa problém nezrozumiteľnosti hlásenia mal doriešiť na jar budúceho roka. Tiež
navrhol, aby dotknutí obyvatelia boli o tejto možnosti písomne informovaní.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne bralo na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu so s. č.
121 s tým, že problém nezrozumiteľnosti hlásenia by sa mal doriešiť na jar budúceho roka, o čom
budú obyvatelia bytového domu so s. č. 121 písomne vyrozumení.
6. Mzda hlavného kontrolóra - návrh
Starosta obce navrhol zvýšiť mzdu hlavného kontrolóra z doterajších 7,5 % na 13,36 %
a to s účinnosťou od 01.03.2016.

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zvýšenie mzdy hlavného kontrolóra z doterajších
7,5 % na 13,36 % a to s účinnosťou od 01.03.2016.
7. Dotácie – Rákóczi Szövetség, Detský klub Čiliz
A/
Starosta obce dal hlasovať o žiadosti občianskeho združenia Detský klub Čiliz, nakoľko
financovanie činnosti jeho členov sa skončilo titulom zrušenia živnostenského podnikania, resp.
ukončenia aktivačného programu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na činnosť občianskeho
združenia Detský klub Čiliz sumou 200 EUR mesačne od mája t.r..
B/
Starosta obce dal hlasovať o žiadosti miestnej organizácie Rákóczi Szövetség na účely
organizácie miestnych kultúrnych podujatí.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na činnosť miestnej organizácie
Rákóczi Szövetség sumou 500 EUR ročne, ktorá bude fungovať na báze vytvoreného finančného
limitu.
8. Rôzne
A/
V tomto bode programu starosta informoval prítomných o tom, že sa zrušuje Spoločný
stavebný úrad vo Veľkom Mederi. Je teda potrebné výkon úloh v tejto oblasti zabezpečiť iným
spôsobom. Kreuje sa stavebný úrad so sídlom v Čiližskej Radvani, pričom tamojšia ponuka pre
obec Ňárad činí 243 EUR. Pre takto zvýšenú sumu starostovia Medzičilizia vyhľadávali aj iné
subjekty. Od Ing. Herdicsa ako podnikateľského subjektu prišla ponuka vo výške 120 EUR/
measiac + cestovné.
B/
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s obsahom Stanoviska k žiadosti zo dňa
17.05.2016, ktorou sa starosta obce obrátil na Trnavský samosprávny kraj zo dňa 13.05.2016 o
pomoc pri riešení odstránenia závad ohrozujúcich bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na ceste
II/506, v staničení km 29,500 – 29,600 v obci Ňárad, odôvodňujúc že v uvedenom úseku často
dochádza k hromadeniu zrážkovej vody, nakoľko súčasný stav cestnej priekopy neumožňuje jej
dostatočné odtekanie ani vsakovanie. Pri väčšom množstve zrážok voda ostáva aj na ceste, čím
vzniká nebezpečenstvo šmyku, príp. námrazy v zimnom období. Zo zaslaného stanoviska TTSK
vyplýva, že preň z predloženej fotodokumentácie a záznamu z obhliadky na tvári miesta je zrejmé,
že okrem prirodzenej konfigurácie terénu je uvedený stav spôsobený najmä tým, že pri vytváraní
prístupov k nehnuteľnostiam došlo zo strany obyvateľov obce Ňárad k svojvoľnému zasypaniu
priľahlej cestnej priekopy bez položenia priepustnej rúry dostatočného priemeru. Tým došlo k
znemožneniu jej riadneho odtekania, čo má za následok postupné uvoľňovanie betónových tvárnic,
usadzovanie nánosov a podmáčanie krajnice vozovky cesty II/506. Nakoľko túto skutočnosť
nespôsobil vlastník uvedenej cesty, ale občania obce Ňárad, nenesie TTSK za tento stav žiadnu
zodpovednosť. Na základe vyššie uvedeného ako i konzultácie predmetnej záležitosti so zástupcom
Správy a údržby ciest, oblasť Dunajská Streda, Trnavský samosprávny kraj navrhuje, aby Obec
Ňárad zabezpečila vo svojej réžii spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a vyjadrenia
dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií. PD bude riešiť odvodnenie cesty
II/506, určí technické riešenie ako aj výšku finančných prostriedkov, potrebných na realizáciu
týchto opatrení. Následne bude možné vstúpiť do rokovania o určení stavebníka a spôsobe
spolufinancovania. Starosta ďalej uviedol, že podľa vyjadrenia správy ciest zábradlie nie je možné
umiestniť, jedine sanačnú jamu, čo bude aktuálne v prípade zmeny vlastníckeho práva k
dotknutému domu. Ohľadne tejto problematiky bude uskutočnené rokovanie v TT v priebehu
budúceho týždňa.

C/
Starosta ďalej informoval poslancov, že došlo k zaregistrácii Združenia obcí Stredného
Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, na ktorom sa zúčastňuje 13 obcí.
Prostriedky ním získané vo forme dotácií budú použité na obstaranie techniky slúžiacej na prepravu
odpadu. V tejto súvislosti starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v obci Ňárad
vypracovanom v nadväznosti na blížiacu sa účinnosť nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v obci Ňárad
v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
D/
V obecnom nájomnom dome vo výstavbe už prebiehajú interné maliarske a obkladacie
práce, v priebehu niekoľkých týždňov sa budú realizovať dokončovacie práce. Doteraz je podaných
osem žiadostí o pridelenie nájomného bytu.
E/
V rámci projektu Podpory opatrovateľskej služby je v obci zapojených šesť osôb ktoré
vykonávajú túto činnosť v rozsahu 4 hodín, ktorá je 100 % refundovaná z prostriedkov EÚ cez
Implementačnú agentúru a trvá do 30.04.2018.
F/
Deň detí sa plánovane usporiada dňa 04. júna v spolupráci s obcou Sap, a deň obce dňa 23.
júla, pričom už boli obci na tento účel poskytnuté finančné príspevky zo strany právnických osôb.
9. Záver
Starosta konštatoval, že všetky programové body dnešného rokovania boli vyčerpané.
Poďakoval prítomným za ich účasť a vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené.

UZNESENIA
Uznesenie č. 151/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje program zasadnutia OZ zhodne s písomnou
pozvánkou zo dňa 16.05.2016.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 152/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje, aby zapisovateľkou zápisnice bola Zuzana
Barciová a overovateľmi zápisnice boli Júlia Szabó a Juraj Écsy.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 153/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie doby nájmu so spoločnosťou Medzičilizie, a. s. na
ďalších päť rokov za rovnakých podmienok tak ako bolo doteraz.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 154/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora obce za rok 2015.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 155/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
a) schvaľuje návrhy inominátnych zmlúv, ktoré sa uzatvárajú za rovnakých zmluvných podmienok
jednotlivo medzi Obcou Ňárad na jednej strane a vlastníkmi pozemkov na strane druhej a to s Ing.
Petrom Véghom a manž. Ing. Katarínou Véghovou (I.), Júliusom Véghom (II.) a spoločnosťou
Medzičilizie, a.s. (III.) a to v zneniach, ktoré tvoria prílohu uznesenia.
b) poveruje starostu obce podpísaním vyššie uvedených zmlúv.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 156/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
a) schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorá sa uzatvára medzi Obcou Ňárad ako prenajímateľom a
Štefanom Csókom, trvale bytom Baloň 285, ako nájomcom, ktorou Obec Ňárad prenecháva
nájomcovi do užívania oplotenú plochu nachádzajúcu sa z pohľadu cesty v zadnej časti zariadenia
Ekodvora a kompostárne v obci Ňárad v rozsahu 100 m2 za účelom umiestnenia včelých úľov na
neurčitú dobu za odplatu, pričom mesačná výška nájomného predstavuje 5 EUR za predmet nájmu,
ktoré je splatné do konca príslušného kalendárneho roka, pričom výška nájomného za rok 2016 činí
35 EUR, ktoré je splatné taktiež do 31.12.2016, a to za podmienky, že ak jeho včely spôsobujú
škodu na zdraví alebo na majetku tretích osôb, tak za takúto škodu v plnom rozahu zodpovedá
výlučne on,
b) poveruje starostu obce podpísaním vyššie uvedenej zmluvy.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 157/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
a) schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 01.08.2015 uzavretej s Gergelyom Ollárim, trvale
bytom Nám. SNP 189/15, Dunajská Streda a Mgr. Zsanett Ollári Hozman, trvale bytom Hviezdna
ul. 2347/16, dohodou ku dňu 31.05.2016.
b) schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s Erikom Husvéthom a Alexandrou Polákovou, pričom
predmetom nájmu budú parcely č. 948/27, 948/28 v k. ú. Ňárad, za účelom výstavby, za podmienok
v súlade s predchádzajúcim uznesením obecného zastupiteľstva o zámere prenajímať majetok obce
– stavebné pozemky v danej lokakite obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
c) poveruje starostu obce podpísaním vyššie uvedených právnych aktov.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 158/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje poskytnutie finančného príspevku v prospech
Základnej školy Móra Kóczána v Čiližskej Radvani v celkovej sume 125 EUR.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 159/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu so s. č.
121 s tým, že problém nezrozumiteľnosti hlásenia by sa mal doriešiť na jar budúceho roka, o čom
budú obyvatelia bytového domu so s. č. 121 písomne vyrozumení.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 160/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje zvýšenie mzdy hlavného kontrolóra z doterajších
7,5 % na 13,36 % a to s účinnosťou od 01.03.2016.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov

Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 161/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na činnosť
občianskeho združenia Detský klub Čiliz sumou 200 EUR mesačne od mája t.r..
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /Júlia Szabó/
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 162/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na činnosť
miestnej organizácie Rákóczi Szövetség sumou 500 EUR ročne, ktorá bude fungovať na báze
vytvoreného finančného limitu.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /Mgr. Gábor Nagy/
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 163/17OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v obci Ňárad v znení,
ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
Priebeh hlasovania:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Zápisnica bola podpísaná dňa 02.06.2016

…............................................
Jozef Lukács
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

1/ Júlia Szabó

….............................................

2/ Juraj Écsy

…..............................................

Zapisovateľka: Zuzana Barciová ….........................................

Prílohy:
Návrhy inominátnych zmlúv uzavieraných medzi medzi Obcou Ňárad na jednej
strane a Ing. Petrom Véghom a manž. (I.), Júliusom Véghom (II.) a spoločnosťou Medzičilizie, a.s.
(III.) - k Uzneseniu č. 155/17OZ/2016
Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce v obci Ňárad – k Uzneseniu č. 163/17OZ/2016

