
 Uznesenia zo 6 . zasadnutia OZ v Golianove 

konaného dňa 05.06.2015 
 

 
Uznesenie č. 49 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
1. Konštatuje  
Voľba hlavného kontrolóra v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  tajným hlasovaním 
2. Volí  
V súlade s §11 ods.4 písm. j) §18a ods.1 a) a § 18a ods. 5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Božena Darnadiová, 
trvale bytom Golianovo č. 299 na obdobie 6 rokov od 05.06.2015 do 04.06.2021. 
Hlasovanie:  za:  5            proti: 2                   zdržal sa: 0 
3. Určuje 
V súlade s §11 ods. 4 písm. j) zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 05.06.2015 plat hlavného kontrolóra s mesačným úväzkom 25% 
podľa §18c ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
Hlasovanie:  za: 6          proti: 0                       zdržal sa: 1 
          
 

Uznesenie č.  50/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
Schvaľuje:  
Odkúpenie nehnuteľnosti parcely registra „C“ č. 1289/8 - orná pôda o výmere  2003 m2,     
LV č. 1126, do vlastníctva obce Golianovo za kúpnu cenu 6670,- € od firmy ENGAS s.r.o., 
Nábrežie mládeže 89, 949 01  Nitra.  
Za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 
 

Uznesenie č. 51 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
1.Schvaľuje   
Národný projekt firmy NASES „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie 
k projektu základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných  zdrojov v „bielych 
miestach Slovenska“  v rámci operačného programu, prioritná os č. 3 - zvyšovanie 
prístupnosti širokopásmového internetu.  
Za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
2. Poveruje 
Svojho štatutárneho zástupcu Mgr. Ľuboša Kolárika, starostu obce na zastupovanie obce pri 
prerokovaní a uzatváraní zmluvy s firmou NASES.      
 

Uznesenie č. 52/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 



 

 
Schvaľuje  
Dodatok VZN č. 3/2007 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Golianovo. 
Za:  8               proti: 0                      zdržal sa: 0   
 

Uznesenie č. 53/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
Schvaľuje  
Úpravu rozpočtu Obce Golianovo za rok 2015 
Za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 54/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
1. Neschvaľuje  
Poskytnutie sociálneho príspevku pre deti navštevujúce centrum voľného času.  
Za: 6  proti: 0   zdržal sa: 2 

 

 

Uznesenie č. 55/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
1.Berie na vedomie  
Rozsudok  okresného  súdu Slovenskej republiky v právnom spore obce s občanom Milanom 
Čaládim, bytom  Zvolenská  577/30,  Nitra . 
2. Schvaľuje 
Podanie odvolania voči rozsudku Okresného súdu Slovenskej republiky. 
Za: 8  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 56/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Berie na vedomie vložený depozit p. Áča Romana, bytom Golianovo 471. 
 
 
V Golianove, dňa 27.2.2015          

Mgr. Ľuboš Kolárik 
            starosta obce 
 
 


