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Z á p i s n i c a  č. 13 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

konaného dňa 28.09.2017 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci: Božena Laciaková, Ján Klimo, Jana Anderková 

  Neprítomní:      Poslanci: Ľubica Beregiová, Peter Požga                          

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.    Schválenie programu XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Správa nezávislého audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za rok 

         2016 

  7.    Správa o finančnej kontroly č. 1/2017 

  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 XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 118/2017 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:                      Klimo Ján  

Overovatelia zápisnice:     Laciaková Božena, Anderková Jana 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 109 až 117  z  XII.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  konaného dňa 28.06.2017 

boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 119/2017 :   

 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 XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Správa nezávislého audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej 

správe za rok 2016: 

Správu nezávislého audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za rok 2016  

predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 120/2017 :   

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 informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za rok 2016. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Správa o výsledku finančnej kontroly  č. 1/2017 : 
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2017 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór 

Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č.121/2017 :   

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. 1/2017. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Organizačné záležitosti: 
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a) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2017 rozpočtovým  opatrením č. 

3/2017, ktorý predložil starosta obce a prejednanie  Stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 

zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017, ktorý  predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 122/2017:   

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 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 

 

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

2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   b) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2017 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 123/2017 :   

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. 4/2017 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 4/2017 starostom obce. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž  rok 2016  predložil 

starosta obce. 

 

Uznesenie č. 124/2017 :   

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 2016. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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d) prejednanie zápisu z vyhodnotenia  - prieskum trhu, ktorý predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 125/2017 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

berie na vedomie 

Zápis z vyhodnotenia ponúk – prieskum trhu názov zákazky „Zmena užívania časti budovy na 

kancelárie – Budova Nandraž s. č. 25“. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

 

K bodu 8.  Rôzne záležitosti: 

 

- prejednanie poplatku za komunálny odpad k 31.10.2017-  predpis  2218,44 €  -  úhrada 496,82 

€ = nedoplatok k 31.10.2017 1721,62 €, 

- informovanie starostu obce o voľbách do samosprávnych krajov – deň konania volieb 4. 

novembra 2017 za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja je zaregistrovaných 17 

kandidátov, do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja je zaregistrovaných 385 

kandidátov za Revúcky okres 21 kandidátov, 

- prejednanie termínu konania dňa Úcty k starším - 27.10.2017, 

- informovanie poslankyne Jany Anderkovej o možnosti uskutočnenia menších obecných služieb 

pre uchádzačov o zamestnanie, aktivačnej činnosti a dobrovoľníckej služby, 

- informovanie poslankyne Jany Anderkovej o požiadavke občanov na  uskutočnenie  zábavy  

počas vianočných sviatkov. 

 

 K bodu 9. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
30  

hod. 

         

     

 

Zapísal:      Klimo Ján    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                              starosta obce 
 

Overovatelia: 

  

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

            Laciaková Božena                                                                Anderková Jana 
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