Z á p i s n i c a č. 9
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 18.10.2016
_________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marian Laciak, starosta obce
Poslanci: Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Jana Anderková, Ján Klimo,
náhradník poslanca - Peter Požga.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
Schválenie programu IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie
sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku, člena inventarizačnej komisie
Voľba hlavného kontrolóra Obce Nandraž
Dodatok správy audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou
Organizačné záležitosti
Rôzne záležitosti
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. 87/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, 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, Anderková Božena
Hlasovanie: za:
4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 79 až 86 z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.08.2016
boli splnené
Uznesenie č. 88/2016 :
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 z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca:
Poslancovi Obecného zastupiteľstva Janke Javorčíkovej zanikol mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva dňom 05.09.2016 zmenou trvalého pobytu mimo územia obce. Uprázdnenie
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva súvisí so zánikom mandátu podľa § 25, ods. 2 písm.
f/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Na uvoľnený
mandát podľa výsledkov volieb nastupuje p. Peter Požga, ktorý v roku 2014 vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí získal ako náhradník najväčší počet hlasov (37).
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca. Náhradník za poslanca p. Peter Požga povedal
sľubujem a podpísal pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.
Uznesenie č. 89/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
zánik poslaneckého mandátu poslanca Janka Javorčíková podľa § 25 ods. 2 písm. f/ zákona SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmenou trvalého pobytu územia
obce, čím došlo k uprázdeniu funkcie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií a na vybavovanie sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku, člena
inventarizačnej komisie,
b) konštatuje, že
pán Peter Požga dňa 18.10.2016 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Nandraži a ujal sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 1.
Hlasovanie: za:
4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu:
Starosta obce informoval, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján Klimo.
Uznesenie č. 90/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
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berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján Klimo.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na
vybavovanie sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku, člena inventarizačnej
komisie:
Zaniknutím mandátu poslanca Janky Javorčíkovej, došlo k uprázdeniu funkcie člena komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti, člena komisie ochrany
verejného poriadku a člena inventarizačnej komisie. Z toho dôvodu sa uskutočnila voľba člena
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti, člena
komisie ochrany verejného poriadku a člena inventarizačnej komisie.
Uznesenie č. 91/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
volí
a) člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti
Peter Požga,
b) člena komisie ochrany verejného poriadku Peter Požga,
c) člena inventarizačnej komisie Peter Požga.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková,Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Voľba hlavného kontrolóra Obce Nandraž:
Výberové konanie na post hlavného kontrolóra sa konalo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači Ľudmila Medveová, bytom Revúca,
Jilemnického 9/17 a Irena Gužáková, bytom Rákoš č. 5. Na základe vyhodnotenia prihlášok
uchádzačov boli vyhotovené hlasovacie lístky, na ktorých boli uvedené mená kandidátov. Každý
poslanec obdŕžal hlasovací lístok. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 5, počet platných
hlasov bolo Ľudmila Medveová 2, Irena Gužáková 3. Na základe výsledkov voľby hlavného
kontrolóra Obce Nandraž bola Irena Gužáková zvolená do funkcie kontrolóra obce na obdobie
od 25.10.2016 do 24.10.2022. Poslanci OZ poverili starostu podpísaním dodatku k pracovnej
zmluve so zvoleným kontrolórom obce.
Uznesenie č. 92/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) konštatuje, že
podmienky uvedené vo vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie hlavný kontrolór
obce boli splnené,
b) berie na vedomie
výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž na funkčné obdobie 2016 – 2022,
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c) konštatuje, že
na základov výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž bola Irena Gužáková zvolená
do funkcie hlavného kontrolóra na obdobie od 25.10.2016 do 24.10.2022,
d) poveruje
starostu obce podpísaním dodatku k pracovnej zmluve so zvoleným kontrolórom obce.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková,Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Dodatok správy audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou:
Dodatok správy audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015
predložil starosta obce.
Uznesenie č. 93/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Dodatok správy o overení výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková,Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Organizačné záležitosti:
a) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016 –
schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2016 starostom obce.
Uznesenie č. 94/2016 :
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. 4/2016.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková,Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
b) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
5/2016, a Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
5/2016 – predložil starosta obce.
Uznesenie č. 95/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
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a) schvaľuje
Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016
b) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Nandraž k Návrhu zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok
2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková,Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
c) prejednanie kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2015 predložil
starosta obce.
Uznesenie č. 96/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2015.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková,Anderková, Klimo, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 15. Rôzne záležitosti:
a) informovanie o priebehu prác na rekonštrukcii Budovy súpisného číslo 25,
b) prejednanie termínu konania dňa Úcty k starším - 04.11.2016, prejednanie termínu stretnutia
pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou pre deti do 15 rokov – 09.12.2016, prejednanie
termínu zasadnutia obecného zastupiteľstvo – 09.12.2016.
K bodu 16. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1645 hod.
Zapísala:

Beregiová Ľubica

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

Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:
.........................................................
Klimo Ján

...............................................
Anderková Jana
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