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Z á p i s n i c a  č. 12 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 28.06.2017 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ján Klimo, poslanec poverený zastupovaním starostu Obce Nandraž                                                                                                                             

Poslanci: Božena Laciaková, 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 XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra 

 6.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2016 

 7.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016 

 8.    Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

        odpadmi na území obce Nandraž 

 9.    Organizačný poriadok Obce Nandraž  

 10.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

 11.    Organizačné záležitosti 

  12.    Rôzne záležitosti 

  13.    Záver 

 

   K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti: 

Z dôvodu  dočasnej pracovnej neschopnosti starostu obce Ing. Mariana Laciaka rokovanie OZ 

otvoril Ján Klimo poslanec poverený zastupovaním  starostu  Obce Nandraž. Privítal  všetkých 

prítomných. Poslanec poverený zastupovaním starostu obce  konštatoval,  že počet prítomných 

poslancov je 3 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

   Poslanec  poverený  zastupovaním  starostu   obce  oboznámil prítomných  s  programom   XII. 

   zasadnutia  obecného zastupiteľstva.  Bod  č. 8  Dodatok  č. 1  k  VZN č. 1/2016  o  nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Nandraž sa vypúšťa 

z programu. Z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti starostu obce nebol vypracovaný návrh  

   Dodatku č. 1  k  VZN č. 1/2016 o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými 

   odpadmi na území obce Nandraž. 

 

Uznesenie č. 109/2017 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
   program XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva a vypúšťa bod č. 8 z programu XII. zasadnutia 

   OZ   Dodatok  č.  1  k  VZN  č. 1/2016   o   nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi   a   drobnými 

   stavebnými   odpadmi   na  území obce Nandraž 
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Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Laciaková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                   Laciaková Božena 

Overovatelia zápisnice:     Požga Peter, Klimo Ján 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 106 až 108 z  XI.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 6.4.2017  

 boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 110/2017 :   

 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 XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5.  Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra: 

Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž a rozpočtové opatrenie za rok 2016 predložil Ján Klimo 

poslanec poverený zastupovaním starostu obce. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu Obce Nandraž a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 111/2017 :   
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 2016 a celoročné  

hospodárenie bez výhrad 

 b) schvaľuje 
použitie  prebytku  v  sume  14784,75 €  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 
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    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Nandraž a k rozpočtovému 

hospodáreniu  za rok 2016 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2016: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2016 predložil Ján Klimo poslanec poverený 

zastupovaním starostu obce. 

 

Uznesenie č. 112/2017 :   

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 2016. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016  predložil Ján Klimo poslanec 

poverený zastupovaním starostu obce. 

 

Uznesenie č. 113/2017 :   

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 2016. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Organizačný poriadok Obce Nandraž: 

Organizačný poriadok Obce Nandraž predložil Ján Klimo poslanec poverený zastupovaním 

starostu obce. 

 

Uznesenie č. 114/2017 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 berie na vedomie 
Organizačný poriadok Obce Nandraž. 
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Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Laciaková, Požga)         

                       proti :          0        

                      zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 115/2017 :   

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 2017 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2017 starostom obce - predložil Ján Klimo poslanec poverený 

zastupovaním starostu obce. 

 

Uznesenie č. 116/2017 :   

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 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 2/2017 starostom obce 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie  návrhu - použitie rezervného fondu na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 

súpisné číslo 25 (výmena okien a vchodových dverí, rekonštrukcia interiéru budovy na 

kancelárske priestory) - predložil Ján Klimo poslanec poverený zastupovaním starostu obce. 

   

Uznesenie č. 117/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 
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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  14784,75 € na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 

súpisné číslo 25   

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 12.  Rôzne záležitosti: 

 

- upozorniť firmu, ktorá robila rekonštrukciu strechy na zle založené odpadové odkvapy, 

- p. poslanec Požga znova pripomenul oplotenie cintorína aj oplotenie okolo rezervára na vodu, 

takisto pripomenul vyčistenie nádrže na vodu 

- p. poslanec Požga navrhol, že je potrebné vyriešiť smetné koše a rozmiestniť aspoň 4 ks po obci 

- požiadať o povolenie Životné prostredie Revúca o výrub vyschyňajúcich stromov na cintoríne 

a pri Budove s. č. 25  

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

 

K bodu 13. Záver: 

 

Ján Klimo poslanec poverený zastupovaním starostu obce poďakoval všetkým  za účasť a ukončil 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 15
30  

hod. 

         

    Zapísala:     Laciaková Božena    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ján Klimo 

                                                                                                      poslanec poverený  zastupovaním 

                                                                                              starostu obce                                                                             
 

Overovatelia: 

  

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

             Požga Peter                                                                     Klimo Ján 

 

 


