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Z á p i s n i c a  č. 7 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 28.06.2016 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci: Božena Laciaková, Jana Anderková, Ján Klimo                            

Neprítomní:      Poslanci: Ľubica Beregiová, Janka Javorčíková 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra 

 6.    VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  

        území obce Nandraž 

 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 3 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

 

Uznesenie č. 69/2016 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

Hlasovanie:   za:               3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                   Zimanová Helena  

Overovatelia zápisnice:     Laciaková Božena, Anderková Jana, 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       
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                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 63 až 68 zo  VI.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2016  

 boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 70/2016 :   

 

 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 VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 5.  Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra: 

Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž a rozpočtové opatrenie za rok 2015 predložil starosta 

obce. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nandraž a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2015 predložila Irena Gužáková. 

 

Uznesenie č. 71/2016 :   
 

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 

     Záverečný účet Obce Nandraž a rozpočtové hospodárenie  za rok 2015 a celoročné  

hospodárenie bez výhrad 

  

b) schvaľuje 
   použitie prebytku v sume 14708,25 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)   

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu  

 

c) berie na vedomie 
    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Nandraž a k rozpočtovému 

hospodáreniu  za rok 2015 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Laciaková, Anderková,Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh – VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nandraž: 



3 

 

Návrh – VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Nandraž  predložil starosta obce.  

 

 Uznesenie č. 72/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

 schvaľuje 

 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Nandraž   

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2016 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 73/2016 :   

 

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 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 - 

predložila Irena Gužáková. 

 

Uznesenie č. 74/2016 :   

 

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 II. polrok 2016 

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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d) prejednanie  návrhu - použitie rezervného fondu na nadstavbu strechy a konštrukciu krovu 

nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25, ktorý  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 75/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

použitie  rezervného  fondu  vo  výške  14708,25 € na nadstavbu strechy a konštrukciu krovu 

nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25   

 

Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

e) prejednanie zápisu z vyhodnotenia ponúk – prieskum trhu, ktorý predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 76/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

Zápis z vyhodnotenia ponúk – prieskum trhu – vybraný dodávateľ DENYSTAV s. r. o., CHO – 

Ružbašská Míľava 230, 062 02 Nižné Ružbachy. 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

f) prejednanie kúpy  nádob pre komunálny odpad -  15 ks  110 l nádob vo výške 300,00 € 

 

Uznesenie č. 77/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

schvaľuje 

kúpu  nádob pre komunálny odpad -  15 ks 110 l nádob vo výške 300,00 € 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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g) prejednanie návrhu od firmy Stredoslovenská energetika, a. s. Banská Bystrica  na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia, predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 78/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

neschvaľuje 

Návrh od firmy Stredoslovenská energetika, a. s. Banská Bystrica na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 8.  Rôzne záležitosti: 
 

- informovanie o organizovaní výletu v rámci MDD pre školopovinné deti od 6 rokov do 13 

rokov – návšteva Sedliackého dvora Rakytník v termíne 6.7.2016 

- informovanie o príprave Dňa obce spojený s kladením venca k pomníku a so športovými 

akciami, ktorý sa bude konať  28.8.2016. 

- prejednanie pripomienok občanov obce Nandraž k nedôstojnému správaniu sa detí na 

verejných priestranstvách a v okolí kultúrnej pamiatky Evanjelického kostola – organizovanie 

voľného času detí mimo verejných priestranstiev. 

 

K bodu 9. Záver: 

 

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

  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17
00  

hod. 

         

    Zapísala:     Zimanová Helena    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
 

Overovatelia: 

  

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

              Laciaková Božena                                                                  Anderková Jana 

 

 


