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ROK 2015 

Úvod 

 Rok  2015 bol pre našu obec významný, lebo bol prvým rokom funkcie niektorých novo 

zvolených poslancov Obecného zastupiteľstva. V tomto roku bolo vyhlásené Referendum o 

rodine, ktoré bolo podľa výsledkov neplatné, lebo sa zúčastnilo len niečo viac ako 21 percent 

oprávnených občanov na hlasovanie. Na úspešné hlasovanie by ich muselo byť viac ako 

polovica. 

Samospráva obce a rozpočet obce 

Starostom obce bol Ing. Marian Laciak. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová. Starosta obce 

aj pracovníčka zodpovedne a svedomito pristupovali k svojej práci a plneniu rôznych úloh. 

Starosta obce spolupracoval s poslancami OZ a všetky vzniknuté problémy sa riešili na 

zastupiteľstve. Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne 4 x do roka. Riešili  sa tu poţiadavky  

i sťaţnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov o tom, čo sa v obci spravilo. 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva Jozefovi Brindzákovi zanikol mandát poslanca Obecného 

zastupiteľstva dňa 29.06.2015 smrťou. Obecné zastupiteľstvo dňa 07.07.2015 vyhlásilo 

nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva pána Jána Klima. Náhradník za 

poslanca pán Ján Klimo zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva dňa 

29.09.2015 a zároveň bol poverený zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pán Ján 

Klimo bol zvolený za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na 

vybavovanie sťaţnosti, za predsedu komisie ochrany verejného poriadku a člena inventarizačnej 

komisie.  

V súlade s Prevádzkovým poriadkom pohrebiska na území obce Nandraţ sa zabezpečili 

pohrebné sluţby občanmi obce Milan Šmidt st., Milan Šmidt ml., Ján Siťarik ml., Vladimír 

Bibák, Gejza Kótai ml. – výkopové práce s pochovaním a pochovávanie. 

  

V rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb a 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. 

REFERENDUM  2015 

Dňa  7. februára  2015 sa konalo Referendum o rodine . 

Predsedom okrskovej komisie bol pán Ján Javorčík, podpredsedom pán Erik Strelka, členmi  

pani Zuzana Medveová, Mária Medveová a Viera Šmidtová. Zapisovateľom bola pani Helena 

Zimanová. 

Výsledky: 
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Počet oprávnených občanov v okrsku zapísaných do zoznamu na hlasovanie      190 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                            29 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                  29 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                                   29    

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                                 0   

 

 

Otázka č. Znenie otázky                                                 Počet hlasov                    Počet hlasov 

                                                                                           „ÁNO“                             „NIE“  

1. Súhlasíte s  tým,  aby  sa  manţelstvom  nemohlo 

    nazývať ţiadne iné spoluţitie osôb okrem zväzku 

    medzi jedným muţom a jednou ţenou?                            26                                     1  

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb 

    rovnakého pohlavia  nebolo umoţnené osvojenie 

    ( adopcia) detí a ich následná výchova?                           16                                    9 

3. Súhlasíte s  tým,  aby školy  nemohli  vyţadovať 

    účasť  detí  na  vyučovaní  v  oblasti  sexuálneho 

    správania či eutanázie, ak  ich rodičia  alebo deti 

    samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?                         14                                  11 

 

V celoštátnom meradle Referendum o rodine bolo neplatné. 

 HOSPODÁRENIE OBCE:  

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2015 

Príjmy celkom 48345,00 71382,00 77355,44 

z toho :    

Beţné príjmy 48345,00 71382,00 77355,44 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
ţiadne ţiadne ţiadne 

Výdavky celkom 48345,00 71382,00 62647,19 

z toho :    

Beţné výdavky 48345,00 70382,00 61667,19 

Kapitálové výdavky 0,00 1000,00 980,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
ţiadne ţiadne ţiadne 

Rozpočet obce  0,00 0,00 14708,25 

Hospodárenie obce: zostatok finančných prostriedkov vo výške 14708,25 € bol pouţitý na tvorbu 

rezervného fondu za rok 2015. 
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Bežné príjmy:  Daňové príjmy - podielové dane, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za 

komunálny odpad. Nedaňové príjmy – príjem z prenajatých pozemkov, príjem z prenajatých 

budov a objektov, príjem z prenajatého náradia, administratívne poplatky a  iné poplatky, 

poplatky za predaj sluţieb, poplatky za znečisťovania ovzdušia. 

Transfery: Obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca  na základe § 52  zákona č. 5/2004 Z. z. 

o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb, transfer z 

ÚPSV a R Revúca na základe § 28 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej  núdzi  a  o  

zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol poukázaný obci 

ako osobitnému príjemcovi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby, 

transfer z ÚPSV a R Revúca na základe podľa § 12 odst. 2, § 17 a § 8 ods.1 zákona 600/2003 Z. 

z. ktorý bol poukázaný obci ako osobitnému príjemcovi pre výplatu prídavku na dieťa, transfer 

z ÚPSV a R Revúca na základe § 3 ods. 1 zákona č. 627/2004 Z. z. o príspevkoch na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorý bol obci poukázaný na  jednorazový príspevok pri zverení 

dieťaťa do náhradnej starostlivosti, z Okresného  úradu Rimavská Sobota prijala transfer  na 

vykonanie referenda.  

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrilo obstaranie dlhodobého majetku – 

projektová dokumentácia strecha statika a dispozícia prízemia budovy Nandraţ súpisné číslo 25. 

 

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 

 

Školstvo 2015 

Detí z našej obce dochádzajú do  materskej školy v Rákoši. Riaditeľkou bola pani Eva Badínová 

a školníčkou bola pani Katarína Štrompová. Prevádzka škôlky bola poldenná.  

Zoznam detí, ktorí dochádzali do materskej školy v Rákoši: Ruţena Javorčíková, Lenka 

Grendelová, Daniela Donová, Janka Poliaková, Jesica Anderková, Vivien Kótaiová, Sandra 

Kótaiová, Ivana Ruszóová, Justin Vojtech Kótai.   

Základnú školu s materskou školou  v Jelšave  začali od septembra 2015 navštevovať : 

Anderková Antónia, Brindzák Patrik, Brindzák Mário, Brindzák Silvester, Donová Rebeka, 

Havran Michal. 

Počet školopovinných detí do 16 rokov, ktorí navštevovali Základnú školu s materskou školou 

Jelšava  bolo 47.  
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V školskom roku 2014/2015 si domov odniesli vysvedčenia so samými jednotkami 35 ţiaci 

Základnej školy s materskou školou Jelšava. Z našej obce to boli ţiaci Sofia Zubajová  – I.C, 

Jakub Javorčík – IV.A. a Lucia Ďurianová – VII.A.                                 

 Zmeny v počte obyvateľov 

Počet obyvateľov  k 31.12.2015 bol  278. 

Narodenie :  Kristián Mušuka, Sebastián Kótai, Alex Hudeček, Barnabáš Kótai, Nikolas Kótai, 

                      Irena Anderková. 

Úmrtie:        Róbert Brindzák, Ján Weiss, Jozef Brindzák. 

V tomto roku uzavreli manželstvo :    Ján Nemetz      -      Kamila Donová 

                                                                Mário Čonka    -      Martina Súkeníková   

                                                               

Z trvalého pobytu sa odhlásili :    Ján Nemetz                             -    Nandraţ 72 

                                                         Michal Ennert                         -    Nandraţ 84 

                                                         Alena Šarišská                        -    Nandraţ 31 

                              Nikola Šarišská                       -    Nandraţ 31                                                                                                

                                                         Lucia Šarišská                        -    Nandraţ 31 

                                                         Alena Šarišská                        -    Nandraţ 31 

                                                         Ľubomír Šarišský                   -    Nandraţ 31 

                                                         Milan Šarišský                       -    Nandraţ 31 

                                                         Laura Šarišská                       -     Nandraţ 31 

                                                         Marek Šarišský                      -    Nandraţ 31 

                                                         Kristína Ţigová                      -    Nandraţ 31 

                                                         Mária Liptáková                    -    Nandraţ 75 

                                                         Tomáš Lipták                        -    Nandraţ 57 

                                                         Stanislav Laboš                     -    Nandraţ  2 

                                                         Lucia Čonková                      -    Nandraţ 38 

 

Na trvalý pobyt sa prihlásili:        Oľga Mikušová                     -    Nandraţ 58 

 

Nezamestnanosť v obci:  k 31.12.2015 bolo evidovaných 50 nezamestnaných obyvateľov, čo 

predstavuje 17,98 % z celkového počtu obyvateľov. 

 

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 Muránska Dlhá Lúka. Priemerná účasť na bohosluţbách bola 8-10 

ľudí. Starosta obce v zimnom období  umoţnil konať bohosluţby v budove obecného úradu – 
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v miestnosti nazývanej škola, kde zabezpečil aj vykurovanie. 

 

Práca zboru pre občianske záležitosti 

   Členkami boli pani Janka Javorčíková a pani  Boţena Laciaková. Vykonávali smútočné 

rozlúčky a organizovali kladenie venca k pomníku padlým z I. a II. svetovej vojny, Deň úcty 

k starším  a posedenie pri jedličke. 

 Občianske obrady:   Róbert Brindzák, Jozef Brindzák.                              

 

 Ţivotné jubileá:        Agnesa Grendelová   -  65  rokov 

                                   Ladislav Piliar           -  65 rokov 

                                   Irena Zubajová          -  65 rokov 

                                   Darina Kótaiová        -  65 rokov 

 

Kultúra 

 

Obec Nandraţ bola oslobodená dňa 23.1.1945. Dňa 23.01.2015 pri príleţitosti 70. výročia 

oslobodenia obce a dňa 28.08.2015 pri príleţitosti SNP sa konalo kladenie 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. 

  Dňa16.10.2015 sa konalo posedenie pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším. Slávnosť sa začala  

básňou členky ZPOZu pani Boţenou Laciakovou  a príhovorom starostu obce Ing. Marianom 

Laciakom. Po ňom vystúpili s básňami a pesničkami deti, ktoré navštevujú Materskú školu v 

Rákoši. Po deťoch si zúčastnení   vypočuli  príhovor členky ZPOZu  pani Janky Javorčíkovej pri 

príleţitosti Mesiaca úcty k starším. 

  Dňa 11.12.2015 sa konalo stretnutie pri stromčeku s Mikulášom a jeho druţinou spojené 

s odovzdávaním mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov. 

 

Počasie 2015 

V dňoch 30.1.2015 aţ 31.01.2015 napadlo v obci v priebehu niekoľkých hodín aţ 30 cm ťaţkého 

a mokrého snehu. Leto 2015 bolo na celom Slovensku extrémne horúce a suché. V dňoch 5. aţ  

8. júla vystúpili teploty aţ na hodnoty 35 – 38 stupňov C. Toto leto bolo výnimočné aj tým, ţe 

vôbec nerástli huby. 

                                                                                                                                      Helena Zimanová 

                 kronikárka obce 

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.10.2016,  uznesením č. 

96/2016.                                                             
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