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Zápisnica č. 11 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 06.04.2017 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                              Poslanci: Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Jana Anderková, Ján Klimo  

  Neprítomní:       Poslanci:  Peter Požga 

  Ďalší prítomní:  Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

 

PROGRAM: 

 

 1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

    2.    Schválenie programu XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 4.    Kontrola plnenia uznesenia 

 5.    Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2016 

 6.    Organizačné záležitosti 

    7.    Rôzne záležitosti 

    8.    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 XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 105/2017 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XI. 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:                  Ľubica Beregiová   

Overovatelia zápisnice:    Ján Klimo, Jana Anderková 

 

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. 97 až 104  z  X. zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2016 boli  

splnené.   

 

 Uznesenie č. 106/2017 :   

 

 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 X. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

 Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2016 
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 2/2016 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór 

Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č. 107/2017 :   

 

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. 2/2016 

 

Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6.  Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2017 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 108/2017 :   

 

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. 1/2017 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 1/2017 starostom obce. 

 

Hlasovanie:   za:              4 (Beregiová, Laciaková, Anderková, Klimo)         

                       proti :          0        



3 

 

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7.  Rôzne záležitosti: 

  

   - informovanie o nedoplatkoch -  poplatok za komunálny odpad nedoplatok za rok 2016 = 

1160,83 €, celkový nedoplatok = 2315,64 €, 

- informovanie o zaslaní žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR – 

akcia Rekonštrukcia budovy súp. číslo 25 – výmena okien a vchodových dverí –  rozpočtové 

náklady 15000,00 € z toho požadovaná dotácia vo výške 13500 €, spolufinancovanie obce  

1500,00 €, 

- informovanie o spotrebe elektrickej energie, 

- informovanie o činnosti Zboru pre občianske záležitosti – p. Božena Laciaková 

 

    K bodu 8. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

         

   

Zapísala:   ..............................................    

                       Ľubica Beregiová                                                                                          

            

 

 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
 

Overovatelia:  

 

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

               Ján  Klimo                                                                                       Jana  Anderková 

 

 

 
 


