Z á p i s n i c a č. 11
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 26.06.2013
________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marián Laciak, starosta obce
Poslanci: Janka Javorčíková
Ján Bobonšic
Ľubica Beregiová
Barnabáš Kótai
Iveta Nikitinská
Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce
Zuzana Medveová, občan obce
Viera Šmidtová, občan obce
Zuzana Medveová, občan obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
Schválenie programu XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2012 a stanovisko hlavného kontrolóra
Výročná správa Obce Nandraž za rok 2012
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 a stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Návrh na plat starostu Obce Nandraž
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 5 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 106 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za:
5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
p. Javorčíková Janka,
Overovatelia zápisnice: p. Nikitinská Iveta, p. Bobonšic Ján

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 101 až 105 z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.03.2013
boli splnené.
Uznesenie č. 107 /2013 :
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 X. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 5. Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2012 a stanovisko hlavného kontrolóra:
Záverečný účet obce Nandraž za rok 2012 predložil starosta obce a stanovisko k návrhu
Záverečného účtu za rok 2012 – predložil hlavný kontrolór obce
Uznesenie č. 108 /2013 :
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 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) schvaľuje
použitie prebytku v sume 2791,62 € 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 2012
d) berie na vedomie
správu audítora za rok 2012
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 6. Výročná správa Obce Nandraž za rok 2012:
Výročnú správu za rok 2012 predložil
starosta obce

Uznesenie č. 109 /2013 :
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 2012

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 7. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 a stanovisko
hlavného kontrolóra
Návrh
Zmeny
rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2013 predložil
starosta
obce a stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 – predložil
hlavný kontrolór obce
Uznesenie č. 110 /2013 :
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 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013
b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene rozpočtu Obce Nandraž na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 1/2013
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 predložila Irena
Gužáková
Uznesenie č. 111 /2013 :
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 2013
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 9. Návrh na plat starostu Obce Nandraž:
Návrh na plat starostu Obce Nandraž predložil starosta obce
Uznesenie č. 112 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v zmysle ust. § 8 a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
s účinnosťou od 01.07.2013 plat podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. schválené zvýšenie
o 20 %. Plat podľa § 3 odst. 1 a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. pri čiastočnom
úväzku – 25 hodín týždenne / 5 hodín denne / spolu 900,00 €.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

K bodu 10. Organizačné záležitosti:
a) odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu k 26.06.2013 predložil starosta obce
Uznesenie č. 113 /2013 :
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:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

b) voľba poslankyne p. Nikitinskej Ivety do komisií Obce Nandraž
Uznesenie č. 114 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
a/ člena komisie na ochranu verejného poriadku p. Nikitinskú Ivetu
b/ člena inventarizačnej komisie p. Nikitinskú Ivetu
c/ predsedu škodovej komisie p. Nikitinskú Ivetu
d/ predsedu komisie na vybavovanie sťažnosti p. Nikitinskú Ivetu
e/ člena komisie pre verejné obstarávanie p. Nikitinskú Ivetu

c) zaradenie a ocenenie pozemkov do majetku obce predložil starosta obce
Uznesenie č. 115 /2013 :
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 pozemkov do dlhodobého hmotného majetku – parcely registra „C“ parcelné číslo
75/1 vo výmere 127 m2 – záhrady, parcelné číslo 75/2 vo výmere 244 m2 – zastavané plochy,
parcelné číslo 75/3 vo výmere 292 m2 – zastavané plochy, parcelné číslo 76 vo výmere 303
m2 – záhrady ocenené reprodukčnou obstarávacou cenou – 0,133 € za 1 m2 ( 966 m2 x 0,133
€= 128,478 €)
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
0
0

d) splnomocnenie JUDr. Mariana Jankoviča v právnej veci žalobcu Centrum ekologických
informácií Bratislava, Suché Mýto č. 19 v právnom zastúpení Bardač s.r.o. AK Bratislava,
Búdkova č. 4 proti žalovanému Obec Nandraž v súvislosti so žiadosťou o sprístupnenie
informácií
Uznesenie č. 116 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
splnomocniť JUDr. Mariana Jankoviča v právnej veci žalobcu Centrum ekologických
informácií Bratislava, Suché Mýto č. 19 v právnom zastúpení Bardač s.r.o. AK Bratislava,
Búdkova č. 4 proti žalovanému Obec Nandraž v súvislosti so žiadosťou o sprístupnenie
informácií
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai)
proti :
0
zdržal sa: 1 ( Nikitinská)
e) prejednanie žiadosti o prenájom sály v kultúrnom dome za účelom hudobného vzdelávania
Uznesenie č. 117 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
neschvaľuje
prenájom sály v kultúrnom dome za účelom hudobného vzdelávania
Hlasovanie:
za:
5 ( Javorčíková, Bobonšic, Beregiová, Kótai, Nikitinská)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 11. Rôzne záležitosti:
- informovanie o žiadosti p. Mišanka Mareka – určenie súpisného čísla na hospodársku
budovu číslo parcely 2186/14 na LV 400 - právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je
evidovaný na liste vlastníctve
- informovanie o riešení nesúhlasu obyvateľov obce Nandraž s prevádzkou bioplynovej
stanice, ktorá bola odstúpená Mestom Jelšava Obci Nandraž a na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Rimavská Sobota, ktorý to aj rieši
- informovanie o sťažnosti podanej p. Etelou Podhorányiovou v súvislosti s povrchovou
úpravou cesty č. II/526 cez obec Nandraž, ktorá bola odposlaná aj na Banskobystrickú
regionálnu správu ciest a Regionálnu správu ciest Rimavská Sobota
- informovanie o čiernej skládke v bývalých objektoch Jelšavský majetok, s.r.o. Jelšava,
ktorá je v štádiu riešenia Obvodným úradom životného prostredia Revúca
- informovanie o žiadosti delimitácie majetku štátu zaslanej na Obvodný úrad, odbor
majetkoprávny Banská Bystrica – miestne komunikácie
- informovanie o riešení nedoplatkoch za komunálny odpad a pokút za priestupky cestou
exekúcie
- prejednanie kúpy alebo prenájmu kuka nádob na KO a odstránenie VOK a informovanie
o množstve vyvezeného odpadu v t a úhrady za vývoz odpadu za roky 2010 – 2013
- prejednanie prerušenia verejného osvetlenia po 23,00 hod. za účelom úspory nákladov a
nežiadúceho pohybu osôb po obci
- informovanie o záškoláctve ( Havranovci, Donovci, Dulákovci, Zubajovci, Brindzákovci –
deti Laury a Jána)
- informovanie o pestúnskej starostlivosti Nikolasa a Johanky Brindzákovcov – Brindzák
Róbert st. a Helena Brindzáková st.
- informovanie o poškodenom rodinnom dome č. 56 – riešené cez Splnomocnenca vlády pre
rómske komunity Rimavská Sobota
- informovanie o vykonávaní aktivačnej činnosti – počet 3 UoZ a menších obecných služieb
– počet 39 UoZ, o vykonávaní trestu povinnej práce – 7 odsúdení
- informovanie o oprave cesty č. II/526, ktorá nebola ešte skolaudovaná, o úprave cesty na
cintorín v spolupráci s PM s.r.o. Tisovec – zabezpečenie a doprava kamennej drte
- informovanie o poškodení elektrickej prípojky k mobilnej ubytovacej bunky
Brindzákovcami – vymáhanie škody vo výške 260,00 €
- prednesenie požiadaviek a pripomienok na zlepšenie práce orgánov obce p. Zuzanou
Medveovou
K bodu 12. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1715 hod.
Zapísala:

Javorčíková Janka

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

Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:
.........................................................
Nikitinská Iveta

...............................................
Bobonšic Ján

