
Z á p i s n i c a  č. 4 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 29.09.2015 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci: Janka Javorčíková, Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Ján Klimo 

  Neprítomní:      Poslanci: Jana Anderková                            

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.    Schválenie programu IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca 

  6.    Poverenie  poslanca  obecného zastupiteľstva  oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

         obecného zastupiteľstva 

  7.    Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie  

         sťažnosti,  predsedu komisie ochrany verejného poriadku, člena inventarizačnej komisie 

  8.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2014 

  9.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a dodatok správy audítora 

10.    Návrh –  Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom  Obce  Nandraž  a majetkom 

         v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený 

11.    Návrh – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nandraž 

12.    Návrh – Zásady slobodného prístupu k informáciám v podmienkach Obce Nandraž 

13.    Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2015    

14.    Organizačné záležitosti 

15.    Rôzne záležitosti 

16.    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 IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 39/2015 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 



K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                   Javorčíková   Janka  

Overovatelia zápisnice:     Beregiová Ľubica, Laciaková Božena 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia č.  28  až  38  z   III.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  konaného  dňa 30.06.2015  

boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 40/2015 :   

 

 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 III. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca: 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva Jozefovi Brindzákovi zanikol mandát poslanca Obecného 

zastupiteľstva dňa 29.06.2015 smrťou. Uprázdnenie mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 

súvisí so zánikom mandátu podľa § 25, ods. 2 písm. j, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov. 

Poslanec p. Javorčíková Janka prečítala znenie sľubu poslanca. Náhradník za poslanca p. Ján 

Klimo zložil sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom list. 

 

Uznesenie č. 41/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

v súlade § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

  

konštatuje 

že náhradník za poslanca p. Ján Klimo zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného   

zastupiteľstva. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 



Uznesenie č. 42/2015 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

poveruje 

poslanca    Jána     Klima    zvolávaním    a      vedením    zasadnutí      obecného    zastupiteľstva  

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na 

vybavovanie sťažnosti, predsedu komisie ochrany verejného poriadku, člena 

inventarizačnej komisie, voľba smútočného rečníka: 

Z dôvodu úmrtia Jozefa Brindzáka člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií a na vybavovanie sťažnosti, predsedu komisie ochrany verejného poriadku a člena 

inventarizačnej komisie sa uskutočnila voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti, predsedu komisie ochrany verejného poriadku a 

člena inventarizačnej komisie. 

 

Uznesenie č. 43/2015 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

volí 

a) člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti Ján 

Klimo 

 b) predsedu komisie ochrany verejného poriadku Ján Klimo 

 c) člena inventarizačnej komisie Ján Klimo 

 d) smútočného rečníka Janka Javorčíková a Božena Laciaková. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2014: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2014 predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 44/2015 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

  

berie na vedomie 
Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2014. 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 



K bodu 9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a dodatok správy  

audítora v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a dodatok správy audítora v zmysle 

zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 predložil starosta obce. 

Uznesenie č. 45/2015 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a dodatok správy audítora v zmysle 

zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Návrh –  Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom  Obce  Nandraž  

a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený: 

Návrh –  Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom  Obce  Nandraž  a majetkom 

v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 46/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom  Obce  Nandraž  a majetkom v štátnom 

vlastníctve, ktorý bol obci zverený. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11. Návrh –  Zásady  hospodárenia  s finančnými prostriedkami Obce Nandraž: 

Návrh –  Zásady  hospodárenia  s finančnými prostriedkami Obce Nandraž predložil starosta 

obce. 

 

Uznesenie č. 47/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nandraž. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 



 

 

K bodu 12. Návrh – Zásady slobodného prístupu k informáciám v podmienkach Obce 

Nandraž: 
Návrh –  Zásady  slobodného prístupu k informáciám (v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám) v podmienkach Obce Nandraž 

predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 48/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

Zásady  slobodného prístupu k informáciám (v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám) v podmienkach Obce Nandraž. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 13. Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž  za  I. polrok 2015: 

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

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 49/2015 :   

 

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 I. polrok 2015. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 14. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2015 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 50/2015 :   

 

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. 3/2015. 

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



                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž  rok 2014  predložil 

starosta obce. 

 

Uznesenie č. 51/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2014. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie žiadosti o jednorazový príspevok – Božena  Brindzáková, Nandraž č.61. 

 

Uznesenie č. 52/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

neschvaľuje 

jednorazovú výpomoc pre Božena Brindzáková, Nandraž č. 61 z dôvodu, že menovaná nie je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a  Obec Nandraž nemá schválené 

VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

d) prejednanie návrhu - použitie rezervného fondu na nadstavbu strechy a konštrukciu krovu 

nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25, ktorý  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 53/2015 :   

 

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  7754,79 € na nadstavbu strechy a konštrukciu krovu 

nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25   

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       



                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

e) informovanie o podaní žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie stavby  „Vodovod 

Nandraž“ – jedná sa o zmenu stavebného povolenia vodná stavba bude dokončená v lehote do 

31.12.2020. 

 

K bodu 15.  Rôzne záležitosti: 

 

a) prejednanie termínu konania dňa Úcty k starším - 16.10.2015, prejednanie termínu stretnutia 

pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou pre deti do 15 rokov – 14.12.2015. 

  

K bodu 16. 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: 

  

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

                Beregiová Ľubica                                                                  Laciaková Božena 

 

 

 

 
 


