
Z á p i s n i c a  č.  15 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.06.2014 

________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián Laciak, starosta obce 

                          Poslanci:    Janka Javorčíková 

                                             Ján Bobonšic 

                                             Barnabáš Kótai 

Neprítomní:     Poslanci:    Ľubica Beregiová 

                                             Iveta Nikitinská 

 

Program: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra 

 6.    Výročná správa Obce Nandraž za rok 2013 

 7.    Použitie rezervného fondu na kúpu nehnuteľnosti 

 8.    Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

 9.    Program odpadového hospodárstva Obce Nandraž do roku 2015 

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

  11.    Organizačné záležitosti 

  12.    Rôzne záležitosti 

  13.    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 XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 151 /2014 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

schvaľuje 
program XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Hlasovanie:                     za:              3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0       

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Zapisovateľka:                  p. Javorčíková   Janka  

Overovatelia zápisnice:    p. Kótai Barnabáš, p. Bobonšic Ján 



Hlasovanie:                     za:               3 (  Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0   

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia  č. 143  až  150   z   XIV.  zasadnutia   obecného  zastupiteľstva  konaného  dňa 

29.03.2014 boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 152 /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 XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 Hlasovanie:                    za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0     

   

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

Návrh - Záverečný účet obce Nandraž za rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu za rok 2013 predložil starosta  obce. 

 

Uznesenie č. 153 /2014 :   
 

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 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 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

 

K bodu 6. Výročná správa Obce Nandraž za rok 2013: 

Výročnú správu za rok 2013  predložil      starosta     obce. 



Uznesenie č. 154 /2014 :   
 

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 

 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai)         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

K bodu 7. Použitie rezervného fondu na kúpu nehnuteľnosti 

Návrh – Použitie rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku – kúpa  nehnuteľnosti 

Nandraž súpisné číslo 25   predložil starosta obce.  

 

Uznesenie č. 155 /2014 :   

 

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  

 

Hlasovanie:                    za:                2 ( Javorčíková, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    1  ( Bobonšic ) 

 

 

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

hlavného kontrolóra 

Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 1/2014 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 156 /2014 :   

 

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 Návrhu zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014 

rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

 



Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

 

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

Starosta obce predložil a informoval, že bola Obec Nandraž povinná vypracovať a predložiť 

na schválenie Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do štyroch 

mesiacov od vydania programu Banskobystrického kraja – do 13.06.2014. 

 

Uznesenie č. 157 /2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

 schvaľuje 

 Program odpadového hospodárstva Obce Nandraž do roku 2015 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

 

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

 

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

obce. 

 

Uznesenie č. 158 /2014 :   

 

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 2014 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

  

   K bodu 11.  Organizačné  záležitosti: 

    

   -  prejednanie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a  kúpnej zmluvy, ktorej predmetom 

je kúpa 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 €, od COOP JEDNOTA REVÚCA, 

spotrebné družstvo so sídlom ul. Sládkovičova 58, Revúca  

    



 

Uznesenie č. 159 /2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

  Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a  kúpnu zmluvu ktorej predmetom je kúpa 

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 13 255 €, od COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo so 

sídlom ul. Sládkovičova 58, Revúca 

    

Hlasovanie:                    za:                2 ( Javorčíková, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    1  ( Bobonšic ) 

 

- prejednanie založenia samostatného bankového účtu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nandraž 

za účelom poskytnutia dotácie 

 

Uznesenie č. 160 /2014 :   

 

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 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

- prejednanie možnosti čerpania dotácie z environmentálneho fondu na rekonštrukciu 

nehnuteľnosti Nandraž súpisného číslo 25 

 
Uznesenie č. 161 /2014 :   

 

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 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Kótai )         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   



K bodu 12.  Rôzne záležitosti: 

 

- informovanie o kontrole z ÚPSV a R Revúca, ktorá prebehla v mesiaci jún 2014 – kontrola 

účasti UoZ na vykonávanie MOS v zmysle dohody č. 64/2014/MOS a kontrola účasti UoZ na 

vykonávanie aktivačnej činnosti v zmysle dohody č. 29/§52/2014 NP VAOTP SR-3. Záver 

kontroly – nebolo zistené porušenie podmienok dohody, všeobecné záväzných právnych 

predpisov ani interných predpisov, z toho dôvodu sa protokol o výsledku kontroly 

nevypracoval. 

- informovanie o priebehu ROEP v katastrálnom území Nandraž, kde bolo dotknutých 20 

účastníkov konania a to 15 fyzických osôb a 5 právnických osôb. Medzi dotknutými osobami 

je aj Obec Nandraž, ktorá po ukončení ROEP získa do svojho vlastníctva pozemky vo výmere 

22316 m
2 

– jedná sa prevažne o miestne komunikácie a verejné priestranstvá obce. 

- informovanie o organizovaní výletu v rámci MDD pre školopovinné deti – návšteva 

Sedliackého dvora Rakytník, ktorý bol plánovaný na mesiac jún, ale pre nepriaznivé počasie 

sa neuskutočnil. 

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

akciami, ktorý sa bude konať  29.8.2014. 

- informovanie o zriadení internetovej miestnosti v priestoroch obecnej knižnice, ktorá 

momentálne nie je v prevádzke z dôvodu materských povinností knihovníčky.  

 

K bodu 13. Záver: 

 

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

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17
15  

hod. 

         

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

                                                                                                                 

            

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia: 

  

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

          Kótai Barnabáš                                                                            Bobonšic Ján 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

                                                                                                                 

            

                                                                                                                       

 

 


