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Z á p i s n i c a  č. 3 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.06.2015 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                              Poslanci: Janka Javorčíková, Božena Laciaková, Jana Anderková                            

Neprítomní:      Poslanci: Ľubica Beregiová, Jozef Brindzák 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra 

 6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

 7.    Organizačné záležitosti 

    8.    Rôzne záležitosti 

 9.    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 3 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

 

Uznesenie č. 28/2015 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                   Javorčíková   Janka  

Overovatelia zápisnice:     Anderková Jana, Laciaková Božena 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 17 až 27 z  II.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.03.2015  

 boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 29 /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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 5.  Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra: 

Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž a rozpočtové opatrenie za rok 2014 predložil starosta 

obce. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nandraž a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2014 predložila Irena Gužáková. 

 

Uznesenie č. 30 /2015 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

 a) schvaľuje 

     Záverečný účet Obce Nandraž a rozpočtové hospodárenie  za rok 2014 a celoročné  

hospodárenie bez výhrad 

  

b) schvaľuje 
   použitie prebytku v sume 7754,79 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)   

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu  

 

c) berie na vedomie 
    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Nandraž a k rozpočtovému 

hospodáreniu  za rok 2014 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 predložila Irena 

Gužáková. 
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 Uznesenie č. 31/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

 schvaľuje 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  na II. polrok 2015 

 

 Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2015 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 32/2015 :   

 

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. 2/2015 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie informácie o príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia Stredný Gemer 

a súhlasu so zapojením obce do programu Leader/CLLD v programovom období 2014 – 2020 

ako člen Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer. 

 

Uznesenie č. 33/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

I./ berie na vedomie 

informácie o príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia Stredný Gemer a návrh na udelenie 

súhlasu obce Nandraž so zapojením sa do programu Leader/CLLD v programovom období 2014 

– 2020 ako člen Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer. 

 

II./ súhlasí 

so zapojením obce Nandraž do programu Leader/CLLD v programovom období 2014 – 2020 

ako člena Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer a súčasť územia Verejno-

súkromného partnerstva Stredný Gemer.  
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Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  (PHSR) 

agentúrou pre Rozvoj Gemera – 1,20 Eur/obyvateľ. 

 

Uznesenie č. 34/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

súhlasí 

s vypracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) agentúrou pre 

Rozvoj Gemera – 1,20 Eur/obyvateľ 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

d) prejednanie žiadosti o sponzorský príspevok – Michal Čorba, Jelšavská Teplica, ktorý sa 

venuje silovému trojboju v KST Herkules Rožňava. 

 

Uznesenie č. 35/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

neschvaľuje 

poskytnutie sponzorského príspevku – Michal Čorba, Jelšavská Teplica. Obec Nandraž nemá 

schválené VZN o poskytovaní dotácií. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

e) prejednanie kúpy záhrady parcelné číslo 237/1 v podielovom vlastníctve 9/16 Rudinská 

Valéria , Plešivec 

 

Uznesenie č. 36/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

neschvaľuje 

kúpu záhrady parcelné číslo 237/1 v podielovom vlastníctve 9/16 Rudinská Valéria, Plešivec 

z dôvodu, že nemáme záujem o kúpu predmetného pozemku – podielové vlastníctvo. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         
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                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

f) prejednanie žiadosti o poskytnutie sály v Kultúrnom dome za účelom rómskej zábavy – Jana 

Anderková, Nandraž č. 61 

 

Uznesenie č. 37/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

neschvaľuje 

poskytnutie  sály v Kultúrnom dome za účelom rómskej zábavy z dôvodu, že na základe 

uznesenia č. 196/2010 zo dňa 24.02.2010 sa sála v Kultúrnom dome poskytuje na svadby, 

krstiny a kary. Jana Anderková, Nandraž č. 61 k žiadosti nepredložila živnostenský list, ktorý 

oprávňuje organizovať kultúrne podujatia, ani oznámenie podujatia na príslušné autorské zväzy. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

g) prejednanie žiadosti o jednorázový príspevok – Ján Brindzák, Nandraž č. 61, ktorý bol 

prepustený  z výkonu trestu. 

 

Uznesenie č. 38/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

neschvaľuje 

jednorazovú výpomoc pre Ján Brindzák, Nandraž č. 61 z dôvodu, že menovaný nie je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a nesplnenia si povinnosti zaplatenia 

miestneho poplatku za komunálny odpad od roku 2005 – nedoplatok vo výške 69,98 €. Obec 

Nandraž nemá schválené VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Javorčíková, Laciaková, Anderková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8.  Rôzne záležitosti: 
 

- informovanie o organizovaní výletu v rámci MDD pre školopovinné deti od 6 rokov do 13 

rokov – návšteva Sedliackého dvora Rakytník. 

- informovanie o príprave Dňa obce spojený s kladením venca k pomníku a so športovými 

akciami, ktorý sa bude konať  29.8.2015. 
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K bodu 9. Záver: 

 

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

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 15
30  

hod. 

         

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

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
 

Overovatelia: 

  

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

                Anderková Jana                                                                   Laciaková Božena 
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Uznesenie č. 151/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                                                         Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014                                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 152/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 153/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

__________________________________________________________________ 

 
K bodu 5. Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
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                                                             a) schvaľuje 

Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

  

                                                             b) schvaľuje 
použitie prebytku v sume 6761,54 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)   

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu  

 

c) berie na vedomie 
    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2013 

 

d) berie na vedomie 

    Správu audítora za rok 2013. 

 

 

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 154/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6. Výročná správa Obce Nandraž za rok 2013 

 

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 
 Výročnú správu Obce Nandraž za rok 2013. 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                          Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 155/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.  Použitie rezervného fondu na kúpu nehnuteľnosti 
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

                                                              schvaľuje 
použitie  rezervného  fondu  vo  výške  11880,09  €  na obstaranie dlhodobého majetku – kúpa 

nehnuteľnosti Nandraž súpisné číslo 25.  

 

 
 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 156/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p 

 

                                                             a) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

 

b) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra  k  Zmene rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014  rozpočtovým 

opatrením č. 1/2014. 

 
 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

  Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 157/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 
 

K bodu 9.  Program odpadového hospodárstva Obce Nandraž do roku 2015  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
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schvaľuje 

 Program odpadového hospodárstva Obce Nandraž do roku 2015. 

 

 

                                                                                                           Ing. Marian Laciak 

                                                                                                 starosta obce 

  Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 158/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž v súlade § 18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 159/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

   kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – predajňa, pohostinstvo súpisné číslo 

  25 nachádzajúca  sa  na  parcele  registra  C  č. 96  vrátane  parcely registra C  č. 96  vo výmere 

  1210 m
2 

, druh pozemku – zastavané  plochy a nádvoria, katastrálne územie Nandraž,  zapísané 

  na LV č. 98 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor v sume 13255 €. 

    

 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                           starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 
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_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 160/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

založenie samostatného bankového účtu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nandraž za účelom 

poskytnutia dotácie. 

 

 

                                                                                                               Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 161/2014 

z XV. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

zo dňa 30.06.2014 

_____________________________________________________________________________ 

K bodu 11.  Organizačné záležitosti: 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

prejednať možnosti podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu a zároveň poveruje 

starostu obce na jednanie s firmou EKOLINES IPC spol. s. r. o. Košice, ktorá sa zaoberá 

projektami ekologických stavieb. 

 

 
                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                             starosta obce 

Nandraž, 01.07.2014 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 


