
Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.03.2016 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                              Poslanci: Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Jana Anderková, Ján Klimo  

  Neprítomní:       Poslanci:  Janka Javorčíková 

  Ďalší prítomní:  Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2015 

 6.    Organizačné záležitosti 

    7.    Rôzne záležitosti 

    8.    Záver 

 

   K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti: 

Rokovanie OZ  otvoril starosta  obce. Privítal  všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že 

počet prítomných poslancov je 4  a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

   K bodu 2. Schválenie programu VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 63/2016 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

Hlasovanie:   za:               4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                  Ľubica Beregiová   

Overovatelia zápisnice:    Ján Klimo, Jana Anderková 

 

Hlasovanie:   za:               4  (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 



K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 54 až 62  z V. zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2015 boli  

splnené.   

 

 Uznesenie č. 64/2016 :   

 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

  

 berie na vedomie 

 informáciu o plnení uznesení z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   

K bodu 5. Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž  za  II. polrok 2015 

Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2015 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 65/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18 f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

 schvaľuje 

 Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2015 

 

Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6.  Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2016 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 66/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

berie na vedomie 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016– schválené 

rozpočtové opatrenie č. 1/2016 starostom obce. 

 

Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         



                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Jelšave zo dňa 16.12.2015 číslo 189/2015 

– zrušenie Dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Mestom 

Jelšava a Obcou Nandraž uzavretú dňa 16.01.2006. 

 

Uznesenie č. 67/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Jelšave zo dňa 16.12.2015 číslo 189/2015 – zrušenie 

Dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Mestom Jelšava 

a Obcou Nandraž uzavretú dňa 16.01.2006. 

 

Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) informovanie starostu obce o vymáhaní nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti a poplatok za 

komunálny odpad za roky 2013, 2014 a 2015 exekučným konaním. 

 

d) prejednanie poplatku za pílenie dreva motorovou pílou - 1 nádrž ( 0,75 l benzínu = 1 m
3
) 

výška úhrady 5,00 €. 

 

Uznesenie č. 68/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

podľa § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

poplatok  za pílenie dreva motorovou pílou - 1 nádrž ( 0,75 l benzínu = 1 m
3
) výška úhrady 5 €.  

 

Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7.  Rôzne záležitosti: 

 

- informovanie o zaslaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 – projekt  

Vodovod Nandraž, projekt zberný dvor, projekt multifunkčné ihrisko 

- informovanie o podaní žiadosti o stavebné povolenie Rekonštrukcia – nadstavba strechy 

budovy Nandraž č. 25 a o potrebe pripraviť podmienky na verejnú súťaž 

-  informovanie o spotrebe elektrickej energie 

 



 

K bodu 8. Záver: 

 

Starosta obce poďakoval všetkým  za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

         

   

Zapísala:   ..............................................    

                       Ľubica Beregiová                                                                                          

            

 

 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
 

Overovatelia:  

 

 
  .........................................................                                             ............................................... 

               Ján  Klimo                                                                                       Jana  Anderková 

 

 
 


