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Z á p i s n i c a  č.  10 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 09.12.2016 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián Laciak, starosta obce 

                          Poslanci: Božena Laciaková, Ján Klimo, Peter Požga 

Neprítomní:     Poslanci: Ľubica Beregiová, Jana Anderková 

 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

                                           

PROGRAM: 

 

  1.   Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.   Schválenie programu X. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.   Kontrola plnenia uznesenia 

  5.   Návrh  Zmeny  rozpočtu  Obce  Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016 a   

        stanovisko hlavného kontrolóra 

  6.   Návrh Rozpočtu Obce Nandraž na roky 2017-2019 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017  

11.   Organizačné záležitosti 

   12.   Rôzne záležitosti 

   13.   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 X. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 97/2016 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 
program X. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Zapisovateľka:                   Laciaková Božena   

Overovatelia zápisnice:     Klimo Ján 

                                           Požga Peter 

 

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

                                         proti :          0        
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                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia  č. 87 až  96 z  IX. zasadnutia  obecného zastupiteľstva  konaného  dňa 18.10.2016  

 boli splnené. 

 

Uznesenie č. 98/2016 :   

 

 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  IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Návrh Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 

6/2016 a stanovisko hlavného kontrolóra 

Návrh Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok  2016 rozpočtovým  opatrením č. 6/2016 predložil 

starosta obce a  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 6/2016 predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 99/2016 :   

 

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. 6/2016 

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

2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016. 

     

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2017 – 2019 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2017 – 2019. 

Návrh  –  Rozpočet    Obce     Nandraž    na   roky   2017  -  2019     predložil      starosta     obce 

a stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2017 - 2019 – predložil 

hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 100/2016 :   
 

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 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2017 (príjmová časť 62096,00 €, výdavková časť 62096,00 €) 

b) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2018 (príjmová časť 62753,00 €, výdavková časť 62753,00 €) 

a na rok 2019 (príjmová časť 63253,00 €, výdavková časť 63253,00 €) 

c) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2017 – 

2019. 

  

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 101/2016 :   

 

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 I. polrok 2017 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Organizačné záležitosti: 

 

a) Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 102/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18 c ods. 5   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

schvaľuje 

odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30%  základného platu za obdobie od 01.01.2016 do 

30.11.2016 

    

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   b) prejednanie žiadosti o jednorazovú výpomoc na palivové drevo – Jana Anderková, Nandraž č. 

46 

   Uznesenie č. 103/2016 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

neschvaľuje 

jednorazovú výpomoc pre p. Janu Anderkovú, Nandraž č. 46 z dôvodu, že Obec Nandraž nemá 

schválené VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci  

    

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie členov Zboru pre občianske záležitosti 

 

   Uznesenie č. 104/2016 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje 

členov Zboru pre občianske záležitosti – predseda Laciaková Božena, člen Klimo Ján 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   K bodu 9. Rôzne záležitosti: 

    

   - informovanie o podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 na 

Environmentálny fond, Bratislava na projekt Vodovod Nandraž – požadovaná dotácia vo výške 

31041,00 €. 

   - informovanie o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 na Banskobystrický 

samosprávny kraj na projekt zmena užívania časti budovy na kancelárie ( okná plastové, 

vchodové dvere plastové ) – požadovaná dotácia vo výške 2350,00 €. 

   - poslanec p. Požga požiadal o navýšenie finančných prostriedkov do fondu opráv - oplotenie 

cintorína a oprava priepustu na ceste na cintorín 

 

   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:  ............................................ 

                          Božena Laciaková                                                               

                                                                        

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia:  
 

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

                      Ján Klimo                                                                            Peter Požga 
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