Z á p i s n i c a č. 13
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 13.12.2013
_________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marián Laciak, starosta obce
Poslanci: Janka Javorčíková
Ján Bobonšic
Iveta Nikitinská
Barnabáš Kótai
Neprítomní:
Poslanci: Ľubica Beregiová
Ďalší prítomní: Irena Guţáková, hlavný kontrolór obce
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia
5. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 a stanovisko hlavného kontrolóra
6. Návrh rozpočtu Obce Nandraţ na roky 2014 – 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
8. Organizačné záleţitosti
9. Rôzne záleţitosti
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, ţe
Počet prítomných poslancov je 4 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 132 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
schvaľuje
program XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
p. Javorčíková Janka,
Overovatelia zápisnice: p. Nikitinská Iveta, p. Kótai Barnabáš
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 118 aţ 131 z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2013
boli splnené.
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Uznesenie č. 133 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z XII.
Hlasovanie:
za:
proti :
zdrţal sa:

zasadnutia obecného zastupiteľstva
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
0
0

K bodu 5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 a stanovisko hlavného
kontrolóra
Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 predloţil starosta obce
a stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 – predloţil hlavný
kontrolór obce
Uznesenie č. 134 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
a) schvaľuje
Zmenu rozpočtu Obce Nandraţ na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Nandraţ k „ Návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2013“
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 6. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2014 – 2016 a stanovisko hlavného
kontrolóra
Návrh – Rozpočet Obce Nandraţ na roky 2014 - 2016 predloţil
starosta obce
a stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraţ na roky 2014 - 2016 – predloţil
hlavný kontrolór obce
Uznesenie č. 135 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) súhlasí
Pri tvorbe rozpočtu na roky 2014 – 2016 v zmysle § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
nebudú uplatňovať programy obce
b) schvaľuje
Rozpočet Obce Nandraţ na rok 2014 (príjmová časť 45747,00 €, výdavková časť 45747,00 €)
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c) berie na vedomie
Rozpočet Obce Nandraţ na rok 2015 (príjmová časť 46257,00 €, výdavková časť 46257,00 €)
a na rok 2016 (príjmová časť 46757,00 €, výdavková časť 46757,00 €)
d) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraţ na roky 2014 2016
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 predloţila Irena
Guţáková
Uznesenie č. 136 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
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 2014
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 8. Organizačné záležitosti:
a) odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu k 12.12.2013 predloţil starosta obce
Uznesenie č. 137 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
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:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
proti :
0
zdrţal sa: 0
b) Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra predloţil starosta obce
Uznesenie č. 138 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
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 01.01.2013 do
30.11. 2013
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai)
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proti :
zdrţal sa:

0
0

c) Návrh – Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií Obce Nandraţ
Uznesenie č. 139 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
v súlade § 11 ods. 4 písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií Obce Nandraţ
Hlasovanie:

za:
proti :
zdrţal sa:

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

d) prejednanie ţiadosti Jozefa Brindzáka o prenájom sály v kultúrnom dome na deň 20.12.2013
za účelom krstenia detí
Uznesenie č. 140 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
schvaľuje
Ţiadosť Jozefa Brindzáka o prenájom sály v kultúrnom dome na deň 20.12.2013 za účelom
krstenia detí v čase od 1400 hod. do 2200 hod.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdrţal sa:

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

e) prejednanie výpovede nájomnej zmluvy č. 1/2013 o nájme poľnohospodárskych
pozemkov k dátumu 31.10.2013 – nájomca Milan Šmidt, Nandraţ 88 uzatvorenej na dobu
určitú do 31.12.2013 predloţil starosta obce
Uznesenie č. 141 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
berie na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy č. 1/2013 o nájme poľnohospodárskych pozemkov k dátumu
31.10.2013 – nájomca Milan Šmidt, Nandraţ 88 uzatvorenej na dobu určitú do 31.12.2013.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdrţal sa:

4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai )
0
0
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f) prejednanie úpravy stravných lístkov od 01.01.2014 pre zamestnancov obce – starosta obce
navrhol výšku stravného lístku na 4 €
Uznesenie č. 142 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraţ
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p a v súlade s opatrením
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného a v súlade
so zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonníkom práce
schvaľuje
pre zamestnancov obce poskytovanie stravného lístku vo výške 4,00 € na jeden odpracovaný
deň a príspevok zamestnávateľa na jeden stravný lístok vo výške 55% zo sumy 4,00 €.
Hlasovanie:
za:
4 ( Javorčíková, Bobonšic, Nikitinská, Kótai )
proti :
0
zdrţal sa: 0
K bodu 10. Rôzne záležitosti:
- informovanie o vzniku Okresného úradu Revúca k 1.10.2013
- informovanie o doručení upovedomenia o výsledkoch vybavenia podnetu Mareka
Mišanka, bytom Nandraţ 9, vo veci určenia súpisného čísla k hospodárskej budove v k. ú.
Nandraţ od verejného ochrancu práv
- informovanie o oznámení výrubu brehových porastov na vodnom toku od Správy povodia
Slanej Rimavská Sobota
- informovanie o oznámení umiestnenia odpadu v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z.
doručené od PM s. r. o. Tisovec
- informovanie o odovzdaní archívnych dokumentov, ktoré vznikli z činnosti Miestneho
národného výboru v Nandraţi do Štátneho archívu v Košiciach pobočka Roţňava
- prejednanie vykonania fyzickej inventúry k 31.12.2013
K bodu 11. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1730 hod.
Zapísala:

Javorčíková Janka

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

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

...............................................
Kótai Barnabáš
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