
Z á p i s n i c a  č.  8 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 28.09.2012 

________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián Laciak, starosta obce 

                          Poslanci: Janka Javorčíková 

                                          Ľubica Beregiová 

                                          Vladimír Bibák 

                                          Barnabáš Kótai 

Neprítomní:      Poslanci: Ján Bobonšic 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

 

 

Program: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola uznesenia 

 5.    Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2012 

 6.    Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

    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 4 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

   K bodu 2. Schválenie programu VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 82 /2012 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 
program VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

Hlasovanie:                     za:              4 ( Javorčíková, Beregiová, Bibák, Kótai         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Zapisovateľka:                  p.  Javorčíková   Janka,   

Overovatelia zápisnice:    p. Bibák Vladimír, p. Kótai Barnabáš 

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

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0   



 K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
 Uznesenia č. 63 až 80 zo  VII. zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2012  

 boli splnené, uznesenie č. 81 nebolo splnené  informoval starosta obce. 

 

 

 Uznesenie č. 83 /2012 :   

 

 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 zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

K bodu 5. Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2012 

 Monitorovaciu správu programového rozpočtu Obce Nandraž k 30.6.2012 predložil starosta   

obce  

 

 

Uznesenie č. 84 /2012 :   

 

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 30.6.2012   

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

 

K bodu 6. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 a stanovisko 

hlavného kontrolóra 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 predložil starosta obce 

a stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 – predložil hlavný 

kontrolór obce 

 

 

Uznesenie č. 85 /2012 :   

 

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 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012 

 

b) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 

 



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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

     

K bodu 7.  Organizačné záležitosti: 

    

    a) Odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu predložil starosta obce   

  

Uznesenie č. 86 /2012 :   

 

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:              4 ( Javorčíková, Beregiová, Bibák, Kótai)         

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

 b) Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle 

zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 predložil starosta obce 

       

    

 Uznesenie č. 87 /2012 :   
 

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 

 Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle   

zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5  

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

    c) Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2009 a rok 2010 predložil starosta obce 

      

     

Uznesenie č. 88 /2012 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

schvaľuje 

Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2009 a rok 2010 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0    

    

    

 d) Návrh na deň konania Úcty k starším predložil starosta obce 



Uznesenie č. 89 /2012 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

schvaľuje 

deň konania Úcty k starším 26.10.2012 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

 

   K bodu 8.  Rôzne záležitosti: 

 

-  informovanie o odpovedi na žiadosť na opravu cesty II/526 a výrub stromov pri tejto ceste  

   Banskobystrická regionálna správa ciest 

-  informovanie  o  oznámení,   že  dňa  23.7.2012   bol  vykonaný   zápis  údajov  o   právach 

   k nehnuteľnostiam  do operátu katastra nehnuteľnosti ( zmeny súpisného čísla 68 ) –Správa 

   katastra Revúca 

-  informovanie o žiadosti o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie- 

      Marek Mišanko, Nandraž č. 9 

   - informovanie  o rokovaní  komisie  na ochranu verejného poriadku ( uznesenie č. 81/2012 zo 

dňa 27.6.2012 ), ktoré sa dňa 15.8.2012   a 22.8.2012  neuskutočnilo  z dôvodu,  že  nebola  

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov  

   -  informovanie u uzatvorení Dohody na absolventskú prax od 1.8.2012 na dobu 6 mesiacov 

   - informovanie o možnosti zakúpenia súlepu máp „E“ parciel a „C“ parciel  katastrálneho 

územia 

     Nandraž vo výške cca 300,00 €  

 

K bodu 9. Záver: 

 

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

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18
00  

hod. 

         

    

 

   Zapísala:     Javorčíková Janka           ..............................................    

                                                                                                                 

            

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia:  

 

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

          Bibák Vladimír                                                                            Kótai Barnabáš 

 


