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Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 31.03.2015 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                              Poslanci: Janka Javorčíková, Ľubica Beregiová, Božena Laciaková,  

                                             Jana Anderková                            

Neprítomní:      Poslanci: Jozef Brindzák 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2014 

 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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 17/2015 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                  Javorčíková   Janka,   

Overovatelia zápisnice:    Laciaková Božena, Beregiová Ľubica 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 1 až 16  z  ustanovujúceho   zasadnutia   obecného    zastupiteľstva  konaného   dňa 

10.12.2014 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 18/2015 :   

 

 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 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   

K bodu 5. Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž  za  II. polrok 2014 

Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2014 predložila Irena 

Gužáková  

 

Uznesenie č. 19/2015 :   

 

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 2014 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6.  Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2015 starostom obce 

 

Uznesenie č. 20/2015 :   

 

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 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

 

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

                       proti :          0        



3 

 

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie návrhu zaradenia pozemkov registra C KN parcelné čísla 2615/1, 2615/4, 2616. 

2623, 2628/2 2632/3 a registra E KN parcelné čísla 2617, 2618, 2620/1, 2625/1, 2654/1,2654/2 

do dlhodobého majetku – na základe schválenia ROEP 

 

   Uznesenie č. 21/2015 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

zaradenie pozemkov ( zastavané plochy a nádvoria) PARCELY registra „C“ a „E“ evidované na 

liste vlastníctva č. 437 do dlhodobého majetku na základe listiny číslo Z – 1935/2014 

(Rozhodnutie Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor o schválení ROEP Nandraž č. OU-

RA-KO1-2014/000191 – 4170) ocenených reprodukčnou obstarávacou cenou – 0,133 € za 1 m
2 

vo výmere 22469 m
2 

( 22469 m
2 
x 0,133 € = 2988,37 € ). 

  

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

  c) prejednanie možnosti predkladania žiadosti o poskytnutí dotácie v programe „Podpora na 

rozvoj športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk 

 

Uznesenie č. 22/2015 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

  

schvaľuje 

prejednať možnosti predkladania žiadosti o poskytnutí dotácie v programe „Podpora na rozvoj 

športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk a zároveň poveruje 

starostu obce na jednanie s firmou EKOLINES IPC spol. s. r. o. Košice. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

d) prejednanie zabezpečovania pohrebných služieb občanmi obce Milan Šmidt st. Milan Šmidt 

ml., Ján Siťarik ml., Vladimír Bibák, Gejza Kótai ml. 

 

Uznesenie č. 23/2015 :   

 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

  v súlade s „Prevádzkovým poriadkom pohrebiska na území obce Nandraž“ 
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   schvaľuje 
zabezpečovanie pohrebných služieb občanmi obce Milan Šmidt st., Milan Šmidt ml., Ján Siťarik 

ml., Vladimír Bibák, Gejza Kótai ml. – výkopové práce s pochovaním a pochovávanie. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

- prejednanie  uzavretia  dohody  o vykonaní  práce  –  nepravidelný  príjem s Igorom  Gužákom  

pre inštaláciu prevádzkovanie, údržbu a skvalitňovanie verejného osvetlenia   

 

Uznesenie č. 24/2015 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

uzavretie   dohody  o  vykonaní  práce  -  nepravidelný  príjem  s Igorom Gužákom   pre inštaláciu, 

prevádzkovanie, údržbu a skvalitňovanie verejného osvetlenia od 01.05.2015. 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 - prejednanie ukončenia Zmluvy o pripojení dodávky, distribúcie a prenosu elektriny na odbernom 

 mieste  č.  593281  Nandraž  č.  68 –  Hasičská  zbrojnica z  dôvodu  neprimeraných  nákladov  na 

 distribúciu elektriny, spotreba za posledné 3 roky bola 0,00 kWh 

 

Uznesenie č. 25/2015 :   
  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

ukončenie  Zmluvy  o  pripojení  dodávky,  distribúcie a  prenosu elektriny  na  odbernom  mieste   

č. 593281  Nandraž  č.  68 –  Hasičská  zbrojnica – zánik odberného miesta.  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

- prejednanie   zavedenia   kamerového   systému   v   priestoroch  obecného  úradu  a  verejného 

priestranstva, kostola a  autobusovej zástavky 

 

Uznesenie č. 26/2015 :   
  

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

 

schvaľuje 

zavedenie kamerového systému v priestoroch obecného úradu a verejného priestranstva, kostola a 

autobusovej zástavky. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

- prejednanie poskytnutia finančných prostriedkov z reprezentačných výdavkov na kultúrnu 

pamiatku v obci vo výške 300,00 € 

 

Uznesenie č. 27/2015 :   
  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov z reprezentačných výdavkov na kultúrnu pamiatku v obci vo 

výške 300,00 €. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7.  Rôzne záležitosti: 

 

- prejednanie pripomienok od občanov obce 

 

    K bodu 8. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
30  

hod. 

         

   

Zapísala:     Javorčíková Janka    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
 

Overovatelia:  

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

            Laciaková Božena                                                                       Beregiová Ľubica 
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Uznesenie č. 17/2015 

z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 31.03.2015 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 
program rokovania II. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Anderková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.04.2015                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 18/2015 

z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 31.03.2015 

___________________________________________________________________________ 
 

 

K bodu 4.  Informácia o plnení uznesení z  II. zasadnutia OZ 

 

   

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  II. zasadnutia OZ. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Anderková 

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.04.2015                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 19/2015 

z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 31.03.2015 

___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.  Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž  za  II. polrok 2014  

 

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade  § 18f 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 2014“. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Anderková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.04.2015                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 20/2015 

z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 31.03.2015 

___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6.  Organizačné záležitosti: 
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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 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 1/2015 starostom obce. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Anderková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.04.2015                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 21/2015 

z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 31.03.2015 

___________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6.  Organizačné záležitosti: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

zaradenie pozemkov ( zastavané plochy a nádvoria) PARCELY registra „C“ a „E“ evidované na 

liste vlastníctva č. 437 do dlhodobého majetku na základe listiny číslo Z – 1935/2014 

(Rozhodnutie Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor o schválení ROEP Nandraž č. OU-

RA-KO1-2014/000191 – 4170) ocenených reprodukčnou obstarávacou cenou – 0,133 € za 1 m
2 

vo výmere 22469 m
2 

( 22469 m
2 
x 0,133 € = 2988,37 € ). 

  

Hlasovanie:    

Za: 4 Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Anderková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0  



9 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 02.04.2015                                                                                       

___________________________________________________________________________ 

 


