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Zápisnica č. 1 
z  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nandraž,  

konaného dňa 10.12.2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci : Janka Javorčíková, Ľubica Beregiová, Ján Bobonšic, Barnabáš    

Kótai, Božena Laciaková, Jozef Brindzák, Jana Anderková 

                           Predseda MVK: Ján Javorčík 

Neprítomní:      Poslanci: Iveta Nikitinská 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

                            

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa  zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Určenie overovateľov zápisnice 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

11. Zriadenie komisií, voľby ich predsedov a členov 

12. Určenie platu starostu obce  

13. a) Návrh  zmeny rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu na rok 2014 

rozpočtovým opatrením č. 3/2014   

14. a) Návrh rozpočtu Obce Nandraž na roky 2015 – 2017 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2015 -

2017 

      15. Návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

      16. Návrh VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nandraž  

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015  

18. Organizačné záležitosti 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Marian Laciak, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa zápisnice: 
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Zapisovateľka:        Janka Javorčíková 

 

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

                                proti :                                     0         

                                zdržal sa:                                0        

                                neprítomní pri hlasovaní:       1 (Nikitinská)         

 

K bodu 3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce: 

Predseda miestnej volebnej komisie Ján Javorčík informoval o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obce. 

 

Uznesenie č. 1/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

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

                               proti :                                     0         

                               zdržal sa:                                0        

                               neprítomní pri hlasovaní:       1 (Nikitinská) 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií: 

 

Uznesenie č. 2/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Ing. Marian Laciak zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

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

                               proti :                                     0         

                               zdržal sa:                                0        

                               neprítomní pri hlasovaní:       1 (Nikitinská) 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

konštatuje, že 

poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  poslanca obecného 

zastupiteľstva: Anderková, Beregiová, Brindzák, Javorčíková, Laciaková. 

  

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

                               proti :                                     0         

                               zdržal sa:                                0        

                               neprítomní pri hlasovaní:       1 (Nikitinská) 

 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu: 
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Uznesenie č. 4/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Určenie overovateľov  zápisnice: 

 

Overovatelia zápisnice: Jozef Brindzák 

                                         Božena Laciaková 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 5/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje  
program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu: 

Starosta obce informoval, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Janka 

Javorčíková. 

 

Uznesenie č. 6/2014 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Janka 

Javorčíková. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva : 

 

Uznesenie č. 7/2014 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

poveruje 

poslanca   Jozefa   Brindzáka   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:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií: 

 

Uznesenie č. 8/2014 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

A.  zriaďuje 

komisie, a to komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a  na vybavovanie 

sťažnosti v podmienkach obce, komisia ochrany verejného poriadku, inventarizačná komisia 

B.  volí 

a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie 

sťažnosti Ľubica Beregiová, členov komisie :  poslancov – Jana Anderková, Jozef 

Brindzák, Janka Javorčíková, Božena Laciaková 

b) predsedu komisie ochrany verejného poriadku Jozef Brindzák, členov komisie :  

poslancov   Jana Anderková, Ľubica Beregiová, Janka Javorčíková, Božena Laciaková 

c) predsedu inventarizačnej komisie Jana Anderková, členov komisie :  poslancov Ľubica 

Beregiová, Jozef Brindzák, Janka Javorčíková, Božena Laciaková a z radov obyvateľov 

obce Zuzana Medveová. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 12.  Určenie platu starostu obce: 

 

Uznesenie č. 9/2014 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

určuje 

v  súlade  so   zákonom   NR  SR   č.  253/1994  Z.  z.   o    právnom   postavení   a   platových 

pomeroch   starostov   obcí  a  primátorov  miest  v  znení   neskorších   predpisov  v   rozsahu 

určenom  obecným  zastupiteľstvom   najneskôr  90   dní    pred  voľbami   plat  starostu,  a  to  
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súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku 1,49 a v súlade 

s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 30% mesačne spolu plat 997,50 €  s účinnosťou 

odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 13. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 a stanovisko 

hlavného kontrolóra: 

Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 3/2014 predložil starosta obce 

a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 

predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 10/2014 :   

 

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. 3/2014 

b) berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2014 

rozpočtovým opatrením č. 3/2014. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

 

K bodu 14. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2015 – 2017 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2015 – 2017: 

Návrh – Rozpočet    obce     Nandraž   na   roky   2015  -  2017     predložil      starosta     obce 

a stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2015 - 2017 – predložil 

hlavný kontrolór obce 

 

 Uznesenie č. 11 /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 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2015 (príjmová časť 48345,00 €, výdavková časť 48345,00 €) 

b) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2016 (príjmová časť 49355,00 €, výdavková časť 49355,00 €) 

a na rok 2017 (príjmová časť 49865,00 €, výdavková časť 49865,00 €) 

c) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2015 – 

2017. 
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Hlasovanie:   za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 15. Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 12 /2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Všeobecné  záväzné  nariadenie  Obce Nandraž  č. 1/2014  o  miestnych daniach  a  miestnom  

 poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 Hlasovanie:  za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 16. Návrh -Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území obce Nandraž: 

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

Nandraž  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 13 /2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Všeobecné  záväzné  nariadenie  Obce Nandraž  č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

obce Nandraž. 

 

 Hlasovanie:  za:                      5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 predložila Irena 

Gužáková  

 

Uznesenie č. 14 /2014 :   
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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 I. polrok 2015. 

 

Hlasovanie:  za:                       5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 18.  Organizačné záležitosti: 

 

a)  prejednanie vyhodnotenia preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Nandraž a zabezpečenie 

ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ako zimné – vykurovacie 

obdobie.  

 

Uznesenie č. 15 /2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade s § 16 ods. 2 a s § 23,24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. a zákona č. 562/2005 

o ochrane pred požiarmi v z. n. p. a § 36 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. požiarnej 

prevencií a ďalších vykonávacích vyhlášok a predpisov z odboru ochrany pred požiarmi 

A.  berie na vedomie 

vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol uskutočnených dňa 03.08.2013 

a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ako 

zimné vykurovacie obdobie 

B.  ukladá 

trvale zabezpečovať akcieschopnosť hasičskej techniky a dobrovoľného hasičského zboru – 

protipožiarnej hliadky obce v Nandraži v súlade s § 33 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

 

Hlasovanie:  za:                       5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

b) prejednanie služobných ciest starostu obce – starosta obce navrhol používanie vlastného 

osobného automobilu na služobné cesty, ktoré bude absolvovať počas volebného obdobia. 

 

Uznesenie č. 16 /2014 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje 

používanie vlastného osobného automobilu starostu obce na služobné cesty na celé volebné 

obdobie. 

 

Hlasovanie:  za:                       5 (Javorčíková, Beregiová, Laciaková, Brindzák, Anderková)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 
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c) prejednanie žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti, ktorú podal Cirkevný zbor ECAV na 

Slovensku Nandraž – v súvislosti so zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. 268/2014 Z. 

z. s účinnosťou 15.10.2014 Obec Nandraž vypracovala VZN č. 1 /2014, kde sa v článku III. 

Daň zo stavieb ods. 1 písm. písm. h  t. j. stavby na ostatné podnikanie  a zárobkovú činnosť, 

skladovanie  a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou sa 

sadzba dane  znižuje  na 0,33 € z pôvodných 0,55 €. 

d) prejednanie žiadosti o finančnú podporu, ktorú podal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 

Nandraž – obec nemá dostatok finančných prostriedkov a z toho dôvodu nemá schválené 

VZN o poskytovaní transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám. 

 

K bodu  19. Diskusia 

 

- starosta obce navrhol o zavedení kamerového systému v priestoroch obecného úradu 

a verejného priestranstva kostol, autobusová zástavka 

- prejednanie termínu stretnutia pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou pre deti do 15 

rokov – 12.12.2014 o 15,30 hod. 

 

K bodu  20. Záver 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17
00  

hod. 

 

Zapísala: ............................................ 

                      Janka Javorčíková                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Ing.  Marian Laciak    

                                                                                                                      starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

                                        

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

             Jozef Brindzák                                                              Božena Laciaková 


