Z á p i s n i c a č. 10
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 26.03.2013
_________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marián Laciak, starosta obce
Poslanci: Janka Javorčíková
Ľubica Beregiová
Barnabáš Kótai
Iveta Nikitinská
Neprítomní:
Poslanci: Ján Bobonšic
Ďalší prítomní:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu X. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
5. Kontrola uznesenia
6. Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2012
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 3 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu X. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 101 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program X. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za:
3 ( Javorčíková, Beregiová, Kótai)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
p. Javorčíková Janka,
Overovatelia zápisnice: p. Kótai Barnabáš, p. Beregiová Ľubica
Hlasovanie:
za:
3 ( Javorčíková, Beregiová, Kótai)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva:
Poslanec p. Javorčíková Janka prečítala znenie sľubu poslanca. Náhradník za poslanca p. Iveta
Nikitinská zložila sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.
Uznesenie č. 102 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 25 ods. 1 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje
že náhradník za poslanca p. Iveta Nikitinská zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
K bodu 5. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 90 až 99 z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2012
boli splnené. Uznesenie č. 100 z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
13.12.2012 sa ruší z dôvodu, že 27.12.2012 boli prijaté dve žiadosti o prenájom
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Nandraž od p. Ladislav Piliar, Nandraž č.94
a p. Milan Šmidt, Nandraž č. 88 a zároveň bolo konštatované, že k 31.12.2012 p. Piliar Ladislav
má nedoplatok v súvislosti s poplatkom za komunálny odpad vo výške 25,25 €.
Uznesenie č. 103 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) ruší
uznesenie č. 100 z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2012
Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za II. polrok 2012 predložil starosta obce
v zastúpení p. Ireny Gužákovej, ktorá sa pre nemoc nemohla zúčastniť zasadnutia.
Uznesenie č. 104 /2013 :
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 2012
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 7. Organizačné záležitosti:
a) prejednanie žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Nandraž
od p. Piliara Ladislava, Nandraž č. 94 a od p. Šmidta Milana, Nandraž č. 88.
Uznesenie č. 105 /2013 :
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. Šmidtom Milanom,
Nandraž č. 88 na dobu určitú do 31.12.2013 z dôvodu prebiehajúcej ROEP
Hlasovanie:

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

za:
proti :
zdržal sa:

b) informovanie o výročnej schôdzi spoločného stavebného úradu v Revúcej
c) informovanie o výročnej schôdzi Mikroregiónu Magnezit
d) informovanie o oprave cesty cez Obec Nandraž
K bodu 8. Rôzne záležitosti:
- poslanec p. Beregiová Ľubica vo svojom vystúpení žiadala o úpravu cesty na cintorín
- poslanec p. Nikitinská Iveta sa s ňou stotožnila a pridala ešte, či by nebolo možné upozorniť
bývajúcich pri ceste na cintorín ( Kótaiovci a Požgovci), aby upravili svoje priestory okolo
rodinných domoch
- poslanec p. Nikitinská Iveta ďalej informovala o nedobrých susedských vzťahov ( Dráb
Štefan), predaj dreva z dvora a nedodržiavaní protipožiarnych opatrení počas vykurovania
v zimnom období ( poškodený komín)
K bodu 9. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1745 hod.
Zapísala:

Javorčíková Janka

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

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

...............................................
Beregiová Ľubica

