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Rok 2012 

 

Úvod 

 

   V tomto roku sa konali predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.  Ako sa to 

odzrkadlí na ţivotnej úrovni obyvateľov našej obce to ukáţe aţ čas. Veľa občanov je bez 

práce. Ceny potravín, dopravy, energií a sluţieb neustále stúpajú. Mnoho domácností ţilo na 

hranici chudoby.   

 

Základná charakteristika obce 

 

   Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov. 

Geografické údaje:  

Geografická poloha obce –    juhovýchodná časť Slovenského Rudohoria                                             

- katastrálne územie Nandraţ 

Celková rozloha obce:  1 061 ha 

Nadmorská výška:  Nadmorská výška v strede obce je  280  m n. m., v chotári  567  m n. m. 

Demografické údaje: 

Hustota a počet obyvateľov: 

Hustota  a počet obyvateľov: 26,77  obyvateľov/km
2
, 283  obyvateľov ( k 31.12.2012) 

 

Národnostná štruktúra: slovenská  -  99,96  %,  maďarská  - 0,04  %, rómska - 0  % ( zo 

slovenskej národnosti je v skutočnosti rómskej národnosti 63,38 %, ktorú si obyvatelia 

neuviedli do evidencie obyvateľov). 

 

 

Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2001 (v roku 2001 bolo 234 obyvateľov ) je zaznamenaný 

nárast - narodilo sa 60 detí, zomrelo 37 obyvateľov, odhlásilo sa 30 obyvateľov a prihlásilo 56 

obyvateľov. 

  

Ekonomické údaje: 
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Nezamestnanosť v obci:  

K 31.12.2012 bolo evidovaných 70 nezamestnaných obyvateľov, čo predstavuje 25,00 % 

z celkového počtu obyvateľov obce. 

 

Nezamestnanosť v okrese: 

Za december 2012 bolo v Revúckom okrese evidovaných 7248 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje 32,55% nezamestnaných.  

 

Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2013  má stúpajúcu tendenciu. 

 

 

 

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. Práce na obecnom úrade stále pribúda. Starosta obce spolupracoval 

s poslancami OZ. Všetky vzniknuté úlohy sa riešili na zastupiteľstve. Zastupiteľstvo zasadalo 

pravidelne 4 x do roka. Riešili sa tu i sťaţnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov 

o tom, čo sa v obci spravilo. V danom období zasadala komisia na ochranu verejného záujmu 

a inventarizačná komisia.   

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Voľby:  Dňa 10. marca  2012 konali sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom okrskovej volebnej komisie: Ing. Jaroslava Drugdová 

Podpredsedom okrskovej volebnej komisie: Ján Javorčík 

 

Členovia okrskovej  volebnej komisie: Ladislav Polomka 

                                                             Marian Tamáš 

                                                             Róbert Brindzák 

                                                             Viera Šmidtová 

                                                             Katarína Laciaková 

                                                             Ivan Nagaj  

                                                             Boţena Laciaková 

 

Výsledky volieb: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov do volebnom okrsku.......................................    183 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.......................................................................    130 

Počet voličov, ktorí  zaslali návratnú obálku z cudziny..........................................................       – 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30.................................................................     130 
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Počet platných odovzdaných hlasov......................................................................................     127 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 

Zelení..............................................................................................................................     č. 1   -   0       

Kresťanskodemokratické hnutie.....................................................................................     č. 2   -   1                 

Strana demokratickej ľavice...........................................................................................      č. 3   -   0 

Slovenská národná strana...............................................................................................      č. 4   -   4 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti..............................................................................     č. 5   -   0 

Sloboda a Solidarita........................................................................................................      č. 6   -   1 

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ....................................................................................       č. 7   -   1 

NÁŠ KRAJ....................................................................................................................       č. 8   -   0 

Strana Zelených.............................................................................................................       č. 9   -   0 

Ľudová strana Naše Slovensko....................................................................................         č. 10 -   8 

SMER – sociálna demokracia......................................................................................         č. 11 - 61 

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska................................................................        č. 12 -   0 

Národ a Spravodlivosť – naša strana............................................................................        č. 13 -   0 

Komunistická strana Slovenska....................................................................................        č. 14 -   1 

Strana Rómskej únie na Slovensku..............................................................................         č.15  -   1 

MOST – HÍD.................................................................................................................        č. 16 -  2  

99% - občiansky hlas...................................................................................................          č. 17 -  0 

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko..................................................          č. 18 - 45 

STRANA + 1 HLAS........................................................................................................     č. 19 -  0 

Robíme to pre deti......................................................................................................           č. 20 -  0 

Obyčajní ľudia..............................................................................................................         č. 21 -  0 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana............................         č. 22 -  0 

Strana občanov Slovenska..........................................................................................          č. 23 -   0 

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja...................................................        č. 24 -  0 

STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ.......................................          č. 25 -  0 
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Strana ţivnostníkov Slovenska......................................................................................      č. 26  -  2 

 

                               

     V rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb v obci sa vykonali   tieto 

práce: čistenie obecných ciest, priekop a verejných priestranstiev, kosenie cintorína, ihriska 

a verejných priestranstiev, údrţba obecných budov a objektov. Bola zavedená stráţna sluţba, 

ktorá splnila svoju funkciu a podarilo sa udrţať poriadok na verejných priestranstvách. 

 

 

Činnosť podnikov  

  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 : Štefan Anderko                   23.03.2012 

                        Dávid Brindzák                   06.04.2012 

                        Justin Vojtech Kótai           25.04.2012 

                        Štefánia Zubajová               05.11.2012 

    

  Úmrtie:        Ján Kótai                             09.09.2012 

                       Vladimír Anderko               19.09.2012 

                       Aranka Kótaiová                 23.10.2012 

                       Ľudovít Očenáš                   07.11.2012 

   

 

 Z trvalého pobytu sa odhlásili : 

Ján Čonka r. 1954, Sojka Ľubomír, Sojková Oľga, Sojková Michaela 
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Na trvalý pobyt sa prihlásili: 

Milan Šmidt r. 1962, Eva Šmidtová 

 

Cirkevný život 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 

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. 

Starosta obce v zimnom období  umoţnil konať bohosluţby v budove obecného úradu – 

v miestnosti nazývanej škola, kde zabezpečil aj vykurovanie. 

 

                                                                                                                                                                   

Práca zboru pre občianske záležitosti 

Uvítanie do ţivota sa nekonalo. 

Občianske obrady:    Ján Kótai                            12.09.2012 

                                  Vladimír Anderko              21.09.2012 

                                  Aranka Kótaiová                25.10.2012 

                                  Ľudovít Očenáš                  09.11.2012 

 

Ţivotné jubileá:         Viera Šmidtová                  02.01.1942        70 rokov 

                                   Priška Medveová               29.02.1932        80 rokov 

                                   Štefan Bergel                     23.09.1942        70 rokov 

                                   Ján Bobonšic                      29.09.1952        60 rokov 

                                   Zuzana Medveová              07.11.1947        65 rokov 

 

Kultúra 

 

    V dňoch 29. – 30. júna 2012 sa uskutočnila medzinárodná automobilová súťaţ HONKA 

IV. RALLY LUBENÍK. Bolo to jedno z najvýznamnejších motoristických  podujatí na 

Slovensku v roku 2012, ktoré významnou mierou prispelo k propagácií Slovenska a oblasti 
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Gemera. Do uvedenej súťaţe bola na sobotu 30.06.2012 zaradená aj trať rýchlostnej skúšky, 

ktorá prechádzala aj našou obcou.  

 

   Dňa 25.08.2012 sa konal Deň obce spojený s kladením venca k pomníku padlým z I. a II. 

svetovej vojny. Účastníkov privítal na dvore obecného úradu starosta obce Ing. Marian 

Laciak. Potom sa všetci účastníci  presunuli k pomníku padlým, kde si prítomní vypočuli 

báseň členky ZPOZu pani Boţeny Laciakovej a príhovor členky ZPOZu  pani Janky 

Javorčíkovej a nakoniec sa poloţil veniec k  pomníku padlým z príleţitosti 68. výročia SNP. 

Všetci účastníci sa presunuli na ihrisko, kde začala prebiehať ukáţka dobrovoľného 

hasičského zboru poţiarny útok a štafeta. Po ukončení ukáţky začal  futbalový turnaj 

„O putovný pohár Obce Nandraţ“ za účasti druţstva Jamajky Jelšava a dvoch druţstiev Obce 

Nandraţ (hasiči a seniori). Počas prestávok futbalového turnaja sa konali súťaţe pre 

najmenších, z čoho detí mali veľkú radosť a boli odmeňovaní vecnými cenami a sladkosťami. 

Pre účastníkov bolo zabezpečené občerstvenie gemerské guľky, guláš, pivo a  malinovka. 

Gemerské guľky  varili členky druţstva Obce Nandraţ ( Laciaková Boţena, Siťariková Mária 

a Ďurianová Jana), ktoré sa zúčastnili v rámci dni Mesta Jelšava v súťaţí vo varení 

gemerských guliek. Večer sa konala diskotéka pre mladých v kultúrnom dome. 

  Dňa 26.10.2012 sa konalo posedenie pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším spojené 

s ocenením osobností Obce Nandraţ. Slávnosť sa začala  básňou a príhovorom starostu obce 

Ing. Marianom Laciakom. Po ňom vystúpili s básňami a pesničkami deti, ktoré navštevujú 

Matersku škôlku v Rákoši. Po deťoch si zúčastnení   vypočuli  príhovor členky ZPOZu  pani 

Janky Javorčíkovej pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším. Po skončení príhovoru sa pristúpilo  

k oceňovaniu osobností Obce Nandraţ. Poslankyňa OZ pani Beregiová Ľubica oboznamovala 

o udelení ocenení s krátkym odôvodnením odporúčania návrhu: 

Plaketu – IN MEMORIAM – za rozvoj vzdelávania a kultúry v obci Nandraţ 

Jánovi Laciakovi, narod.:  09.12.1912 v Nandraţi, zomrel: 13.11.1970  v Nandraţi 

Ocenenie prevzal jeho syn Ing. Ján Laciak.  

Plaketu – IN MEMORIAM – z príleţitosti 225 výročia poloţenia základného kameňa pre 

stavbu kostola a celoţivotnej aktívnej práce v prospech obce 

Júliusovi Janotovi, narod.: 21.05.1911 v Rakove, zomrel: 12.07.1984 v Drienove 

Ocenenie prevzal jeho syn Ing. Igor Janota. 

Plaketu – Za prínos pre obec - z príleţitosti 225 výročia poloţenia základného kameňa pre 

stavbu kostola a celoţivotnej aktívnej práce v prospech obce 

Etele Podhorányiovej, nar.: 28.03.1928 v Nandraţi 

Plaketu – Za šírenia dobrého mena obce – z príleţitosti dosiahnutia osobných úspechov 

Ing. Radoslav Bibák, narod.: 06.09.1986 v Revúcej 

- v roku 2011 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach – 

fakulta výrobných technológií 

Ing. Michal Ennert, narod.: 04.08.1987 v Revúcej 

- v roku 2011 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach – 

fakulta elektroniky a informatiky 
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Mgr. Michal Michalský, narod.: 03.11.1987 v Revúcej 

- v roku 2011 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Po ukončení ocenení sa konala slávnostná recepcia. 

 

  Dňa 14.12.2012 sa v kultúrnom dome konalo posedenie pri jedličke spojené s odovzdávaním 

mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov. 

 

 

Počasie 2012 

 

   Január bol chladný a mrazivý. Nočné teploty sa pohybovali od -10 do -20 stupňov Celzia. 

Denné teploty sa pohybovali do – 15 stupňov Celzia. Extrémne chladné počasie trvalo aj 

v mesiaci február .   Mesiace marec, apríl a máj boli nadpriemerne teplé ale bez zráţok.  

V mesiacoch júl a august denné teploty boli extrémne vysoké.  Od 1. júla do 6. júla denné 

teploty v tieni sa pohybovali do 36 stupňov Celzia. Celé leto prevládali   extrémne nočné 

i denné teploty. Zráţok bolo veľmi málo.  September bol teplý aj tu sa zráţky vyskytovali len 

občas.  Prvé ranné mrazíky sa vyskytli 9. októbra. Od 18. októbra do 27. októbra trvalo babie 

leto. Prvý sneh napadol 29. októbra.  No celý november bol nadpriemerne teplý. Prevládalo 

ustálené jesenné počasie. S prvým decembrom nastalo ochladenie.  

           

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2013 uznesením č. 

130/2013.                                                                       

 

      

 

 

 

 

  


