Z á p i s n i c a č. 17
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 06.11.2014
_________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

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

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
Schválenie programu XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Zmena rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014
Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2014
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 XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 168 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
p. Javorčíková Janka,
Overovatelia zápisnice: p. Kótai Barnabáš, p. Nikitinská Iveta
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Javorčíková, Beregiová, Nikitinská, Kótai)
0
0
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K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 162 až 167 z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.08.2014
boli splnené informoval starosta obce.
Uznesenie č. 169 /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 XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 5. Zmena rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014:
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 170 /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
Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 6. Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2014
Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2014 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 171 /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 I. polrok 2014
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 7. Organizačné záležitosti:
a) splnomocnenie JUDr. Mariana Jankoviča v právnom zastúpení vymáhania náhrady škody cez
občianske súdne konanie za výrub drevín od Jaroslav Roháč, nar. 15.09.1989, čím výrubom
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týchto drevín spôsobil Obci Nandraž spoločenskú ujmu vo výške 9226,18 € a za výrub
drevín od Ladislav Piliar, nar. 13.7.1992, čím výrubom týchto drevín spôsobil Obci Nandraž
spoločenskú ujmu vo výške 9440,32 €.
Uznesenie č. 172 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
splnomocniť JUDr. Mariana Jankoviča v právnom zastúpení vymáhania náhrady škody cez
občianske súdne konanie za výrub drevín od Jaroslav Roháč, nar. 15.09.1989, čím výrubom
týchto drevín spôsobil Obci Nandraž spoločenskú ujmu vo výške 9226,18 € a za výrub drevín
od Ladislav Piliar, nar. 13.7.1992, čím výrubom týchto drevín spôsobil Obci Nandraž
spoločenskú ujmu vo výške 9440,32 €.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Nikitinská)
0
1 ( Kótai )

b) Návrh - Zaradenie pozemku registra C KN parcelné číslo 96 do dlhodobého majetku.
Uznesenie č. 173 /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
zaradenie pozemku do dlhodobého majetku – parcela registra C KN parcelné číslo 96 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1210 m2 oceneného reprodukčnou obstarávacou cenou – 0,133 € za
1 m2 ( 1210 m2 x 0,133 € = 160,93 €)
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

c) Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra predložil starosta obce
Uznesenie č. 174 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 18 c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30% základného platu za obdobie od 01.01.2014 do
30.10.2014
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Javorčíková, Beregiová, Nikitinská, Kótai)
0
0
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d) Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2013 predložil starosta obce
Uznesenie č. 175 /2014 :
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 2013
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

e) odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu k 31.10.2014 predložil starosta obce
Uznesenie č. 176 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

f) prejednanie žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Nandraž
od p. Piliara Ladislava, Nandraž č. 94 .
Uznesenie č. 177 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s p. Piliarom Ladislavom,
Nandraž č. 94 – nájomný vzťah uzatvoriť na 5 rokov, nájomné vo výške 365,00 €/1 rok.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 8. Rôzne záležitosti:
- prejednanie upozornenia prokurátora Pd 70/14/6608 – 1 zo dňa 24.10.2014 - neprijatie
všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
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odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Obec nemá dobudovaný verejný
vodovod ani verejnú kanalizáciu. Náhradné zásobovanie vodou je riešené vo vypracovanom
„Pláne núdzového zásobovania pitnou a úžitkovou vodou v období krízovej situácie v obci
Nandraž“.
Uznesenie č. 178 /2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
upozornenie prokurátora Pd 70/14/6608 – 1 zo dňa 24.10.2014. Obec nemá dobudovaný verejný
vodovod ani verejnú kanalizáciu. Náhradné zásobovanie vodou je riešené vo vypracovanom
„Pláne núdzového zásobovania pitnou a úžitkovou vodou v období krízovej situácie v obci
Nandraž“.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

- informovanie o vymožení pohľadávok exekútorom za komunálny odpad v roku 2014
k 3.11.2014 vo výške 241,88 € a o podaní vymáhania nedoplatkov prostredníctvom
exekútorského úradu za daň z nehnuteľnosti – Bane Spišská Nová Ves a za komunálny odpad –
Laboš Stanislav.
- informovanie o ukončení registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Nandraž, v prospech
Obce Nandraž budú na liste vlastníctva pripísané pozemky v celkovej výmere 22316 m2.
K bodu 9. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1445 hod.

Zapísala:

Javorčíková Janka

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

Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:
.........................................................
Kótai Barnabáš

...............................................
Nikitinská Iveta
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