
Z á p i s n i c a  č.  14 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 29.03.2014 

________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián Laciak, starosta obce 

                          Poslanci:  Janka Javorčíková 

                                           Ľubica Beregiová 

                                           Ján Bobonšic 

                                           Barnabáš Kótai 

                                           Iveta Nikitinská      

Ďalší prítomní:                 Irena Gužáková 

 

Program: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola uznesenia 

 5.    Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2013 

 6.    Návrh na plat starostu Obce Nandraž 

 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 5  a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

 

Uznesenie č. 143 /2014 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Hlasovanie:                     za:               5 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                  p. Javorčíková   Janka,   

Overovatelia zápisnice:    p. Bobonšic Ján, p. Nikitinská Iveta 

Hlasovanie:                     za:               5 (  Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)        

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0   



K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia    č.  132    až   142   z   XIII.   zasadnutia   obecného    zastupiteľstva  konaného  dňa 

13.12.2013 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 144 /2014 :   

 

 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 XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 Hlasovanie:                    za:              5 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0     

   

K bodu 5. Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž  za  II. polrok 2013 

Záznam o kontrole  hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2013 predložila Irena 

Gužáková  

 

Uznesenie č. 145 /2014 :   

 

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 2013 

 

Hlasovanie:                     za:               5 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

K bodu 6.  Návrh na plat starostu Obce Nandraž: 

Návrh na plat starostu Obce Nandraž predložil starosta obce 

    

   Uznesenie č. 146 /2014 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v zmysle ust.  § 8 a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest  v z. n. p a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

s účinnosťou od 01.01.2014 plat podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. schválené zvýšenie 

o 30 %. Plat podľa § 3  odst. 1  a podľa  §  4 ods.  2  zákona  č. 253/1994 Z. z. pri čiastočnom 

úväzku – 25 hodín týždenne / 5 hodín denne / spolu 997,50 €. 

 

Hlasovanie:                     za:               5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0    



K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

    

   a) Rozpočet  Obce Nandraž na  roky  2014 – 2016 – prejednanie tvorby rozpočtu v zmysle § 4 

   odst. 5  zákona  č. 583/2014 Z. z.  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

   a doplnení  niektorých  zákonov sa  nebudú  uplatňovať  programy  obce. Znovu   prejednanie 

   z dôvodu, že  zákon  nadobudol účinnosť 14.12.2013 a uznesenie bolo prijaté 13.12.2013 teda 

   pred účinnosťou zákona. 

 

   Uznesenie č. 147 /2014 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

 súhlasí 

 Pri  tvorbe  rozpočtu  na  roky  2014 – 2016  v zmysle  §  4  odst. 5  zákona  č. 583/2004 Z. z. 

 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

 nebudú uplatňovať programy obce. 

 

Hlasovanie:                     za:               5 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)                

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0    

 

b) informovanie o Uznesení 23S/128/2013-30 v právnej veci žalobcu Centrum ekologických 

informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, zast. Bardač s.r.o., advokátska kancelária so 

sídlom Bratislava, proti Obec Nandraž, zast. advokátom Mgr. Mariánom Jankovičom, Revúca 

o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného – súd konanie zastavuje 

a žalobca je povinný zaplatiť žalovanému náhradu trov konania, titulom trov právneho 

zastúpenia, sumu 275,94 eur na účet právneho zástupcu žalovaného Mgr. Mariána Jankoviča, 

do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Uvedené Uznesenie k dnešnému dňu 

nenadobudlo právoplatnosť. 

 

  c) informovanie o výsledku  hospodárenia  za  rok  2013,  ktorý  je 2522,44  €. Rezervný  fond 

  k 1.1.2013 je vo výške 5118 €. Na účtoch k 31.12.2013 obec  mala zostatok 13557 €. 

 

  d) informovanie  o  vývoze  komunálneho  odpadu –  k  31.12.2013  boli   nedoplatky  vo  výške 

  1271,86  €. Najväčšími  dlžníkmi  je  9 občanov vo  výške   897,06 €, u týchto občanov prebieha 

  exekučne konanie.Zároveň sa informovalo, že v roku 2014  obec má povinnosť vypracovať plán 

  odpadového hospodárstva (POH)  v nadväznosti  POH VÚC Banská  Bystrica. Podľa ponúk na 

  vypracovanie  POH a doporučenia  Mikroregiónu  Magnezit vypracuje  POH pre Obec Nandraž 

  Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota. 

 

  Uznesenie č. 148 /2014 
       

   Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

   poveruje 

   Starostu  Obce Nandraž  v spolupráci so spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota 

   vypracovať POH pre Obec Nandraž. 

 

 



Hlasovanie:                  za:               5 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)                

                                      proti :          0        

                                      zdržal sa:    0    

 

 

e) informovanie o spotrebe elektrickej energie a o probléme s faktúrou číslo 7254118593 – 

finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie : 01.01.2013 – 31.12.2013, v ktorej bol  

urobený odhad pre Hasičskú zbrojnicu od 13.12.2013 do 31.12.2013 6018 kW, čím vznikol 

nedoplatok 1297,56 € z toho vyplýva Q platba na rok 2014 679 € a ročná záloha 2716 €. Po 

vysporiadaní nadmerného odpočtu mala obec preplatok za rok 2013 vo výške 48,22 €. 

 

   f) informovanie,    že     na    základe   výpovede    Nájomnej    zmluvy    č. 1/2013     o    nájme 

   poľnohospodárskych pozemkov  nájomcom Milanom Šmidtom obecné zastupiteľstvo schválilo 

   v poradí  druhému  záujemcovi nájom  poľnohospodárskych   pozemkov  vo   vlastníctve  obce 

   Ladislavovi Piliarovi od 01.01.2013 do 31.12.2014. 

 

  Uznesenie č. 149 /2014 
       

 Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

 schvaľuje  

 Nájomnú   zmluvu  č.  2/2013  o   nájme  poľnohospodárskych   pozemkov   uzatvorenú    medzi 

 prenajímateľom Obec Nandraž a nájomcom Ladislavom Piliarom, Nandraž č. 94  na obdobie od 

 01.01.2013 do 31.12.2014. 

 

Hlasovanie:                   za:               5 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai, Nikitinská)                

                                       proti :          0        

                                       zdržal sa:    0 

 

 

g) informovanie o uzatvorení novej poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu právnických osôb – Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group  Bratislava 

 

h) informovanie o zaslaní  ponuky na odpredaj nehnuteľnosti–COOP Jednota Revúca, spotrebné 

družstvo ponúka v roku 2014 na odpredaj nehnuteľnosť v Nandraži 

      

Uznesenie č. 150 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

schvaľuje 

Kúpu  nehnuteľnosti   COOP  Jednota  Revúca,  spotrebné  družstvo  v  k.  ú. Nandraž  a  zároveň 

poveruje starostu obce zabezpečiť predmetnú kúpu nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie:                      za:               4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )                

                                       proti :          0     

                                       zdržal sa:    1 ( Nikitinská ) 

     

 

 



 

K bodu 8.  Rôzne záležitosti: 
 

- poslanci  Nikitinská Iveta a Beregiová Ľubica upozornili na  nedostatky v okolí cintorína – 

schody, či by nebolo možné upozorniť  bývajúcich pri ceste na cintorín ( Kótaiovci ), aby 

upravili svoje priestory okolo rodinných domoch  

- poslanec Beregiová Ľubica navrhla pravidelné kontroly poslancov ohľadom čistoty 

verejného priestranstva a cintorína 

 

 

K bodu 9. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

         

   

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

                                                                                                                 

            

 

 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
 

Overovatelia:  

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

            Bobonšic Ján                                                                          Nikitinská Iveta 

 

 

 

 

 

 

 

 


