Rok 2011
Úvod
V tomto roku sa previedlo sčítanie obyvateľov, bytov a domov. Sčítanie prebehlo od 13.5
do 6.6.2011. V piatok 13.mája sa začalo sčítanie. Od tohto dňa začali sčítací komisári navštevovať
domácnosti. V obci Nandraţ bol sčítacím komisárom pani Zuzana Medveová. V priebehu týţdňa
doručila do domácností sčítacie formuláre a identifikátory s overovacími heslami. Po prevzatí
sčítacích formulárov sa dohodla s občanom kedy mu odovzdá vyplnené formuláre. Formuláre sa
mohli vyplniť najskôr 21.mája, to z dôvodu, ţe do sčítacieho formuláru sa museli zaznamenať
aktuálne údaje k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Tým bola polnoc z piatku 20. mája na sobotu
21.mája 2011. Sčítacie formuláre v tlačenej podobe sa museli odovzdať sčítaciemu komisárovi do
6.júna 2011. Vtedy sa sčítanie skončilo. V tomto roku sa prvý raz v histórii sčítania dalo sčítať aj
elektronicky, prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk. Elektronické sčítanie
trvalo od 21.mája do 29. mája 2011. Ak občan oznámil sčítaciemu komisárovi, ţe vyuţije moţnosť
elektronického sčítania, v tomto prípade ho sčítací komisár uţ nenavštívil.
Obyvatelia dostali od sčítacích komisárov:
- sčítacie formuláre: A- údaje o obyvateľovi/ vyplnil kaţdý obyvateľ/
B- údaje o byte/vyplnil jeden za celú domácnosť/
C- údaje o dome/ vyplnil jeden za celý dom/
- identifikátor, ktorý potreboval na to, aby mohol seba, byt či dom právoplatne sčítať
Sčítacie formuláre v listinnej podobe a elektronickej forme boli v štátnom jazyku aj v jazyku
národnostných menšín – maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a v elektronickej podobe
v anglickom jazyku.
V našej obci sa vypĺňali sčítacie formuláre v štátnom jazyku.
Prehľad údajov za obec po ukončení sčítania:
Počet vyplnených formulárov :
A; Údaje o obyvateľovi:
B; Údaje o byte:
C; Údaje o dome:
Počet vyplnených formulárov :
D; Zoznam osôb v dome:
Počet obyvateľov trvale bývajúcich:
Počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných:
Počet obyvateľov prítomných:
Oficiálne výsledky sčítania budú známe v roku 2012.

299
82
82
92

298
33
265

Samospráva obce
Obecný úrad viedol starosta obce Ing. Marian Laciak. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová.
Starosta obce i pracovníčka zodpovedne a svedomito pristupovali k svojej práci. Kaţdý deň riešili
úlohy, ktorých bolo veľa. Starosta obce spolupracoval s poslancami OZ. Všetky vzniknuté úlohy sa
riešili na zastupiteľstve. Zastupiteľstvo zasadalo pravidelne. Riešili sa tu i sťaţnosti od občanov a
starosta pravidelne informoval poslancov o tom, čo sa v obci spravilo.
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V rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb v obci sa vykonali tieto
práce: údrţba verejných priestranstiev, cintorína a miestnej zelene, obnovilo sa ihrisko pre mládeţ
menších rozmerov 45x20 m.

Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce
V obci fungujú dve predajne potravín :

Pohostinstvo Dušan Brzáč
Rozličný tovar Ing, Marian Laciak.

Nachádza sa tu aj firma na spracovanie dreva: Marek Mišanko - Drevosluţby

Zmeny v počte obyvateľov
Narodenie : Klaudia Anderková
Lea Miartinová
Liana Anderková
Sandra Kótaiová
Veronika Kótaiová
Ivana Ruszóová

18.01.2011
07.01.2011
26.04.2011
30.07.2011
23.10.2011
29.10.2011

Úmrtie :

14.10.2011
19.10.2011
26.10.2011
29.11.2011

Jaroslav Roháč
Jolana Brindzáková
Margita Nemetzová
Dezider Medve

Cirkevný život
Administrátor: Mgr. Dušan Hrivnák
Kantorka: Katarína Šedivá
Zborový dozorca: Július Kriak
Bohosluţby boli raz mesačne a to druhú nedeľu v mesiaci o 13 hodine, filiálny cirkevný zbor patril
k cirkevnému zboru Ratkovské Bystré.
Priemerná účasť na bohosluţbách bola 4-6 ľudí.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Uvítanie do ţivota : Klaudia Anderková
Ruţenka Javorčíková

18.01.2011
26.11.2009

Občianske obrady :

14.10.2011
26.10.2011

Jaroslav Roháč
Margita Nemtzová
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Ţivotné jubileá : Zuzana Medveová
Mária Bobonšicová

14.08.1941
11.09.1931

70 rokov
80 rokov

Uzavretie manţelstva: Miroslav Anderko, Jana Brindzáková 26.05.2011
Akcie ZPOZU:
- Úcta k starším : počet zúčastnených 20
- Kladenie venca pri príleţitosti SNP
- Posedenie pod jedličkou spojené s odovzdávaním mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov –
počet detí 85.

Počasie 2011
Január bol chladný. Vyskytovali sa silné nočné i denné mrazy. Mesiace február a marec boli
chladné. Začiatok apríla bol tieţ chladný, no neskôr prevládalo teplé počasie. V máji sa striedali
teplé a studené dni. No bolo dosť sucho. Jún bol daţdivý no teplý. V prvom júlovom týţdni
prevládali tropické teploty. Od 18.7. do 11.8. prevládalo daţdivé počasie. Zmena nastala 12.8. Od
tohto dňa aţ do 5.9. boli extrémne horúčavy. Mierne ochladenie prišlo 5.9. a trvalo celý týţdeň . Od
12.9. do 7.10. trvalo Babie leto. 10.10. sa vyskytol prvý jemný mráz. Babie leto pokračovalo od
15.10. do 14.11. V tomto období trvalo ustálené jesenné počasie. Koncom mesiaca bolo hmlisto a
sychravo. Prvé sneţenie bolo 7.12. No prvý sneh sa roztopil. Celý december bol nadpriemerne
teplý bez snehu.
Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2013 uznesením č.
130/2013.
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