Z á p i s n i c a č. 16
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 13.08.2014
________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Marián Laciak, starosta obce
Poslanci: Janka Javorčíková
Ľubica Beregiová
Ján Bobonšic
Barnabáš Kótai
Poslanci: Iveta Nikitinská

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
Schválenie programu XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nandraž na nové volebné
obdobie r. 2014 - 2018
Návrh na počet poslancov Obce Nandraž na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018
Organizačné záležitosti
Rôzne záležitosti
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 XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 162 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )
0
0

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

p. Javorčíková Janka,
p. Bobonšic Ján, p. Kótai Barnabáš
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )
0
0

K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 151 až 161 z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30.06.2014 boli splnené informoval starosta obce.
Uznesenie č. 163 /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 XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )
0
0

K bodu 5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nandraž na nové
volebné obdobie r. 2014 - 2018
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nandraž na nové volebné
obdobie r. 2014 - 2018 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 164 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
výkon funkcie starostu Obce Nandraž v novom volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu
0,63, t. z. 5 hodín denne.
Hlasovanie:

za:
4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Návrh na počet poslancov Obce Nandraž na nové volebné obdobie r. 2014 2018
Návrh na počet poslancov Obce Nandraž na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018 predložil
starosta obce.
Uznesenie č. 165 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
počet poslancov Obce Nandraž v novom volebnom období r. 2014 – 2018 – 5 poslancov
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Hlasovanie:

za:
4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Organizačné záležitosti:
- informovanie o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, ktoré sa budú
konať 15. novembra 2014
- prejednanie Dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5.
Uznesenie č. 166 /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
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5.
Hlasovanie:

za:
4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai )
proti :
0
zdržal sa: 0

- informovanie o doručení Rozhodnutia z Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor –
povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti v prospech Obec Nandraž
v podiele 1/1 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 8.7.2014 – LV 98 Pozemok registra C KN
parcelné číslo 96, zastavaná ploch a nádvorie o výmere 1210 m2, LV 98 Stavba so súpisným
číslom 25 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 96, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1210 m2.
- prejednanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov budova predajňa, pohostinstvo
Nandraž č. 25, ktorú podal Rozličný tovar Ing. Marian Laciak, Nandraž č. 71, 049 61 Rákoš
doterajší nájomca.
Uznesenie č. 167 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom Rozličný tovar Ing. Marian Laciak,
Nandraž č. 71, 049 61 Rákoš od 1.9.2014 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou pol roka
a nájomné vo výške 20,00 € mesačne.
Hlasovanie:

za:
4 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic, Kótai)
proti :
0
zdržal sa: 0

- informovanie o nedoplatkoch k 31.8.2014 na daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň
za psa.
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K bodu 11. Rôzne záležitosti:
K bodu 12. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1600 hod.

Zapísala:

Javorčíková Janka

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

Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:
.........................................................
Bobonšic Ján

...............................................
Kótai Barnabáš
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