Z á p i s n i c a č. 12
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 25.09.2013
________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marián Laciak, starosta obce
Poslanci: Janka Javorčíková
Ľubica Beregiová
Ján Bobonšic
Neprítomní: Poslanci: Iveta Nikitinská
Barnabáš Kótai
Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia
5. Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2013
6. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 a stanovisko hlavného kontrolóra
7. Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 Obce Nandraž o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
Nandraž
8. Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2013
9. Návrh Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2013 Obce Nandraž o chove a držaní
hospodárskych zvierat na území obce Nandraž
10. Organizačné záležitosti
11. Rôzne záležitosti
12. 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 XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 118 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za:
3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
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Zapisovateľka:
p. Javorčíková Janka,
Overovatelia zápisnice: p. Bobonšic Ján, p. Beregiová Ľubica
Hlasovanie:
za:
3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 106 až 117 z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.06.2013
boli splnené informoval starosta obce.
Uznesenie č. 119 /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 XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za:
3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2013
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2013 predložil starosta
obce.
Uznesenie č. 120 /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
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2013
Hlasovanie:
za:
3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 a stanovisko hlavného
kontrolóra
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 predložil starosta obce
a stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 – predložil hlavný
kontrolór obce.
Uznesenie č. 121 /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. 2/2013
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b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok
rozpočtovým opatrením č. 2/2013
Hlasovanie:

2013

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

K bodu 7. Návrh -Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 Obce Nandraž o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenie na území obce
Nandraž.
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie Obce
Nandraž
č. 1/2013 o poplatkoch
za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
Nandraž predložil starosta obce.
Uznesenie č. 122 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nandraž č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Nandraž
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

K bodu 8. Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2013
Záznam o kontrole hlavného kontrolóra Obce Nandraž za I. polrok 2013 predložila p. Irena
Gužáková.
Uznesenie č. 123 /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 I. polrok 2013
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

K bodu 9. Návrh -Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 Obce Nandraž o chove a držaní
hospodárskych zvierat na území obce Nandraž.
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nandraž č. 2/2013 o chove a držaní hospodárskych
zvierat na území obce Nandraž predložil starosta obce
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Uznesenie č. 124 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nandraž č. 2/2013 o chove a držaní hospodárskych
zvierat na území obce Nandraž
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

K bodu 10. Organizačné záležitosti:
a) Návrh na deň konania Úcty k starším predložil starosta obce a zároveň informoval o účasti
MVDr. Jána Šeševičku poslanca BBSK a o celkových nákladoch cca 380,00 €.
Uznesenie č. 125 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
deň konania Úcty k starším 25.10.2013
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

b) Návrh na upomienkové dary 40 ks hrnčekov s fotkou evanjelického kostola, s názvom obce
Nandraž a s uvedenými rokmi 1318 - 2013 pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej správy
o obci Nandraž predložil starosta obce.
Uznesenie č. 126 /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
upomienkové dary 40 ks hrnčekov s fotkou evanjelického kostola, s názvom obce Nandraž
a s uvedenými rokmi 1318 - 2013 pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej správy o Obci
Nandraž

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0
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c) Návrh na ocenenie Obce Nandraž – Plaketa – IN MEMORIAM z príležitosti 695. výročia
prvej písomnej zmienky o Obci Nandraž a celoživotnej aktívnej práce v prospech obce – Ján
Vojtko, narod.: 09.02.1927- zomrel 17.06.1991 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 127 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
Ocenenie Obce Nandraž – Plaketa – IN MEMORIAM z príležitosti 695. výročia prvej písomnej
zmienky o Obci Nandraž a celoživotnej aktívnej práce v prospech obce – Ján Vojtko, narod.:
09.02.1927- zomrel 17.06.1991
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

d) Návrh na funkciu kronikára Obce Nandraž p. Zimanovú Helenu a prepisovateľa chváleného
návrhu zápisu do kroniky p. Gužákovú Irenu dňom 01.10.2013 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 128 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
na funkciu kronikára Obce Nandraž p. Zimanovú Helenu a prepisovateľa chváleného návrhu
zápisu do kroniky p. Gužákovú Irenu dňom 01.10.2013
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

e) Návrh na odmenu po zápise do obecnej kroniky predložil starosta obce.
Uznesenie č. 129 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
odmenu po zápise do obecnej kroniky 157,00 € za každý zapísaný rok
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

f) Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2011 a rok 2012 predložil starosta obce

5

Uznesenie č. 130 /2013 :
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 2011 a rok 2012
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

g) Návrh na opravu kroniky v roku 2006 strana 185 predložil starosta obce – „ Na konci dediny
smerom na Rákoš sa nachádza firma Drevovýroba, ktorú vlastní podnikateľ Miroslav Mišanko
– Mimi. Budovu kúpil od Jelšavského majetku, na ktorý bol vyhlásený konkurz v r. 1995“tento text opraviť.
Zdôvodnenie - ŠM š. p. Jelšava bol od roku 1992 v privatizácii a nesmel predávať žiadne
nehnuteľnosti. V roku 1995 bol riaditeľom ŠM š.p. Jelšava Ing. Marian Laciak. Privatizácia
bola ukončená 1.5.1997 a ŠM š. p. Jelšava od Fondu národného majetku SR v Bratislave
odkúpila spoločnosť Jelšavský majetok s ručením obmedzením Jelšava.
Uznesenie č. 131 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
opravu kroniky v roku 2006 strana 185.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3 ( Javorčíková, Beregiová, Bobonšic )
0
0

K bodu 11. Rôzne záležitosti:
- informovanie o priebehu súdneho sporu Centrum ekologických informácii, ktoré vzniklo len
niekoľko dní pred masovým rozposlaní žiadosti ( BBSK 495 žiadosti). Súd zatiaľ rozhodol, že
na tieto informácie majú právo, ale nepriznal im trovy konania – Centrum ekologických
informácii sa odvolalo. Okresný súd v podobnom prípade vyriekol, že štátny orgán si musí
vytvoriť podmienky na príjem elektronickej pošty. ZMOS tvrdí, že na rozdiel od štátnych
orgánov, samosprávam neboli vytvorené technické podmienky na výkon prenesených
kompetencií, teda ani prijímanie podaní s elektronickým podpisom a zároveň nie všetky obce
majú internet.
- informovanie o kontrole z Obvodného úradu životného prostredia v Revúcej – komunálny
odpad, ochrana ovzdušia, výrub stromov – kontrola skončila záznamom, že obec neporušila
zákon.
- informovanie o podaní vymáhania nedoplatkov za komunálny odpad, daň za psa a daň
z nehnuteľnosti prostredníctvom exekútorského úradu – Anderková Helena, Brindzák Ján,
Brindzák Silvester, Čonka Ján st., Donová Marieta, Dulák František, Kótai Gejza st., Liptáková
Mária, Procházková Dáša.
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- informovanie o kontrole povinnej školskej dochádzky - každé ráno poverená pani Brindzáková
Ľubica kontroluje odchod žiakov autobusom do školy. V obci je stály problém so záškoláctvom.
Rieši to polícia aj súd, ale účinok je slabý. Momentálne za záškoláctvo vykonáva 300 hodín trest
povinnej práce pri obci Gejza Zubaj a Sylvia Zubajová. Trest povinnej práce vykonáva aj Ivan
Tamáš.
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:
.........................................................
Bobonšic Ján

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