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

konaného dňa 18.08.2016 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci: Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Ján Klimo 

  Neprítomní:      Poslanci: Janka Javorčíková, Jana Anderková                            

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 plnenia uznesenia 

  5.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2015 

  6.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 

  7.    Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž 

  8.    Organizačné záležitosti 

  9.    Rôzne záležitosti 

10.    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 VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 79/2016 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                   Beregiová Ľubica  

Overovatelia zápisnice:     Klimo Ján, Laciaková Božena 

 

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

                       proti :          0        
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                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č.  69 až  76 a uznesenie č. 78 zo VII.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  konaného 

dňa 28.06.2016 boli splnené, uznesenie č. 77 sa priebežne plní. 

 

 Uznesenie č. 80/2016 :   

 

 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 VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2015: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2015 predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 81/2016 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

  

berie na vedomie 
Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2015. 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 82/2016 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Vyhlásenie deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž: 
Návrh -  vyhlásenia deň konania voľby hlavného kontrolóra predložil starosta obce. 
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Uznesenie č. 83/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

vyhlasuje  

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž na 18. októbra 2016 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Organizačné záležitosti: 

 

a) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok  2016 rozpočtovým  opatrením č. 

3/2016, ktorý predložil starosta obce a prejednanie  Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 

zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016, ktorý  predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 84/2016 :   

 

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 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016 

 

b) berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Nandraž k Návrhu zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie voľby prísediaceho pre Okresný súd Revúca v zmysle § 140 ods. 1 Zákona 

385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení – návrh predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 85/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v zmysle § 140 ods. 1 Zákona 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení 

 

volí  

za prísediaceho pre Okresný súd Revúca p. Laciakovú Boženu, Nandraž č. 71. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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c) prejednanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2016 - predložila Irena Gužáková 

hlavný kontrolór Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č. 86/2015 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18 f ods.1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

 schvaľuje 

 Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2016. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 9.  Rôzne záležitosti: 

 

- prejednanie potreby rekonštrukcie bleskozvodu na Budove súpisné číslo 25 a prejednanie 

zmeny užívania časti budovy súpisné číslo 25 na kancelárie. 

- prejednanie termínu konania Dňa obce spojeného s kladením venca k pomníku a so športovými 

akciami, ktorý sa bude konať  27.8.2016 o 9
30

hod. 

- prejednanie pripomienok – Ján Klimo sprísnenie aktivačných prác, úprava cesty na cintorín, 

vyčistenie priepustu popod cesty (pri Javorčíkovcoch a Kótaiovcoch).   

 

K bodu 10. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 15
30  

hod. 

         

     

 

Zapísala:     Beregiová Ľubica    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                              starosta obce 
 

Overovatelia: 

  

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

             Klimo Ján                                                                               Laciaková Božena 

 

 

 

 



5 

 

 


