
Z á p i s n i c a  č.  9 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 13.12.2012 

________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián Laciak, starosta obce 

                          Poslanci:  Janka Javorčíková 

                                           Ján Bobonšic 

                                           Vladimír Bibák 

                                           Barnabáš Kótai 

Neprítomní:      Poslanci: Ľubica Beregiová 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

 

Program: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola uznesenia 

 5.    Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 a stanovisko hlavného   

kontrolóra 

 6.    Návrh rozpočtu Obce Nandraž na roky 2013 – 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra 

 7.    Návrh  Všeobecné  záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

    9.    Organizačné záležitosti 

  10.    Rôzne záležitosti 

  11.    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 IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 90 /2012 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 
program IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

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

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0   



K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
 Uznesenia č. 82 až 89 z  VIII. zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2012  

 boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 91 /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 z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0     

   

K bodu 5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 a stanovisko 

hlavného kontrolóra 

Návrh     Zmeny     rozpočtu   rozpočtovým     opatrením   č. 3/2012    predložil     starosta    

obce a stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 – predložil 

hlavný kontrolór obce 

 

Uznesenie č. 92 /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. 3/2012 

 

b) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

 

K bodu 6. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2013 – 2015 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

Návrh   –    Rozpočet    obce     Nandraž   na   roky   2013  -  2015     predložil      starosta     

obce a stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2013 - 2015  – 

predložil hlavný kontrolór obce 

 

 

 Uznesenie č. 93 /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 



Rozpočet Obce Nandraž na rok 2013 (príjmová časť 43519,00 €, výdavková časť 43519,00   

€) 

b) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2014 (príjmová časť 44700,00 €, výdavková časť 44700,00  

€)  a na rok 2015 (príjmová časť 45210,00 €, výdavková časť 45210,00 €) 

c) berie na vedomie 
 stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2013 

-  2015 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

 

K bodu 7. Návrh -Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 94 /2012 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

 schvaľuje 

 Všeobecné   záväzné   nariadenie  č.  1/2012  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  

za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 predložila Irena 

Gužáková  

 

Uznesenie č. 95 /2012 :   

 

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 I. polrok 2013 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0   

 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

    



   a) Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nandraž   predložil starosta obce 

   Uznesenie č. 96 /2012 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 6  odst. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 7/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nandraž    

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0    

b) Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra predložil starosta obce  

       

   Uznesenie č. 97 /2012 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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 01.01.2012 

do 30.11. 2012 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0    

 

  c) O úprave poplatkov za služby poskytované Mestským hasičským zborom Jelšava na 

základe Dohody o spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi medzi Mestom Jelšava 

a obcou Nandraž, o výške úhrady za výkon preventívnych protipožiarnych kontrol 

a  rozložení plánu protipožiarnych kontrol  na 5 rokov informoval starosta obce na základe 

zasadnutia Mesta Jelšava dňa 14.11.2012 . 

 

   Uznesenie č. 98 /2012 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

a) schvaľuje 

úpravu poplatkov za služby poskytované Mestským hasičským zborom Jelšava na základe   

Dohody o spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi medzi Mestom Jelšava a obcou 

Nandraž 

 

b) schvaľuje 

 výšku úhrady za výkon preventívnych protipožiarnych kontrol  

-  fyzické osoby 2,50 €  na 5 rokov 

-  právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia 10,00 €  na 5 rokov 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

d) Výšku  úhrady za kosenie dvorov a záhrad krovinorezom predložil starosta obce 

 Uznesenie č. 99 /2012 :   



Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

schvaľuje 

výšku úhrady za kosenie dvorov a záhrad krovinorezom na 5 € 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0    

    

   e) prejednanie  nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s p. Piliarom 

Ladislavom, Nandraž 94 uzatvorenej na dobu určitú do 31.12. 2012 predložil starosta obce 

 

   Uznesenie č. 100 /2012 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

schvaľuje 

uzatvorenie dodatku k  nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov s p. 

Piliarom Ladislavom, Nandraž 94 na dobu určitú do 31.12. 2013 z dôvodu prebiehajúcej 

ROEP. 

 

Hlasovanie:                     za:               3 ( Javorčíková, Bobonšic, Bibák )         

                                         proti :          1 ( Kótai )        

                                         zdržal sa:    0    

 

   K bodu 10.  Rôzne záležitosti: 

 

-  prejednanie vykonania fyzickej inventúry k 31.12.2012  

-  informovanie o služobnej ceste na Krajský súd  Banská Bystrica v súvislosti s PZ Malá 

Vieska   

-  informovanie o podaní Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 – 

Vodovod Nandraž na Environmentálny fond Bratislava 

-  informovanie  o  oznámení  výrubu  brehových  porastov  na  vodnom toku od Správy 

povodia Slanej Rimavská Sobota 

- informovanie o nákupe 9 stoličiek, 9 stolov a 2 garníž 

- informovanie o nedoplatkoch za komunálny odpad a daň za psa  

 

K bodu 11. Záver: 

 

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

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17
45  

hod. 

         

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

                                                                                                                 

            

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia:  
.........................................................                                          ............................................... 

          Bibák Vladimír                                                                            Kótai Barnabáš 



 
 


