ROK 2016
Úvod
Rok 2016 bol rokom volebným. V tomto roku sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Za predsedu vlády SR bol vymenovaný Robert Fico, predseda strany SMER-SD
prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

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 5 x do roka. Riešili sa tu požiadavky
i sťažnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov o tom, čo sa v obci spravilo.
Poslancovi Obecného zastupiteľstva Janke Javorčíkovej zanikol mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva dňa 05.09.2016 zmenou trvalého pobytu mimo územia obce. Starosta Obce
Nandraž dňom 12.06.2016 oznámil nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva
pána Petra Požgu s platnosťou dňom vyhlásenia t. j. 12.09.2016. Náhradník za poslanca pán
Peter Požga zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2016.
Pán Peter Požga bol zvolený za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
a na vybavovanie sťažnosti, za člena komisie ochrany verejného poriadku a člena
inventarizačnej komisie.
V rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a menších obecných služieb
v obci sa vykonali tieto práce: čistenie obecných ciest, priekop a verejných priestranstiev,
kosenie cintorína, ihriska a verejných priestranstiev, údržba obecných budov a objektov. Počas
prázdnin obec organizovala prostredníctvom aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb pre deti využívanie voľného času športovými akciami pod dohľadom dospelých. Chodili
hrávať futbal, bengbinton, vybíjanú, skákali na švihadlách a pod.

Voľby do NR SR 2016
Dňa 5. marca 2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Predsedom okrskovej volebnej komisie bol pán Dezider Belica, podpredsedom pani Zuzana
Medveová, členmi Irena Belánová, Alena Laciaková, Ružena Gužáková, Janka Javorčíková,
Ivan Poliak a Ivan Andaházy. Zapisovateľom bola pani Helena Zimanová.
Výsledky volieb:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 241)
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
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193
98
97
1
94

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Strana TIP
č. 1
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
č. 2
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
č. 3
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
č. 4
ŠANCA
č. 5
SME RODINA – Boris Kollár
č. 6
Strana zelených Slovenska
č. 7
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
č. 8
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
č. 9
VZDOR – strana práce
č. 10
MOST – HÍD
č. 11
Slovenská národná strana
č. 12
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
č. 13
Komunistická strana Slovenska
č. 14
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
č. 15
SMER – sociálna demokracia
č. 16
Kresťanskodemokratické hnutie
č. 17
Slovenská občianska koalícia
č. 18
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
č. 19
SIEŤ
č. 20
Strana maďarskej komunity
č. 21
PRIAMA DEMOKRACIA
č. 22
Sloboda a solidarita
č. 23

2
0
2
0
0
2
0
1
0
0
2
6
0
1
0
57
0
1
15
2
0
0
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HOSPODÁRENIE OBCE:
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

54012,00

100532,00

111627,27

54012,00

78069,00

89164,23

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

0,00

22463,00

22463,04

žiadne

žiadne

žiadne

54012,00

100532,00

96842,52

54012,00

77827,00

74138,32

0,00

22705,00

22704,20

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
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Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce

0,00

0,00

0,00

žiadne

žiadne

žiadne

0,00

0,00

14784,75

Hospodárenie obce: zostatok finančných prostriedkov vo výške 14784,75 € bol použitý na tvorbu
rezervného fondu za rok 2016.
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 služieb, poplatky za znečisťovania ovzdušia, príjem z dobropisov.
Transfery: Obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca na základe § 52 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a transfer na
zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, 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 § 5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku, ktorý bol poukázaný obci ako osobitnému príjemcovi pre výplatu rodičovského
príspevku pri starostlivosti o dieťa, z Okresného úradu Rimavská Sobota prijala transfer na
vykonanie volieb do NR SR.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrilo technické zhodnotenie stavby –
rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 – nadstavba strechy a konštrukcia krovu,
dodávka a montáž bleskozvodu a komína, dodávka stavebného materiálu, búracie, stavebné
a maliarske práce.

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 – Drevoslužby

Školstvo 2016
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: Ružena Javorčíková, Lenka
Grendelová, Janka Poliaková, Jesica Anderková, Vivien Kótaiová, Ivana Ruszóová, Justin
Vojtech Kótai.
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Základnú školu s materskou školou v Jelšave začali od septembra 2016 navštevovať : Donová
Daniela, Grendelová Lenka, Zubajová Janka. Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej začal
od septembra 2016 navštevovať Mišanko Šimon.
Počet školopovinných detí do 16 rokov, ktorí navštevovali Základnú školu s materskou školou
Jelšava bolo 44.

Zmeny v počte obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2016 bol 277.
Narodenie : Vojtech Dono, Lukrécia Brindzáková.
Úmrtie:
Peter Požga, st., Ivan Tamáš.
Z trvalého pobytu sa odhlásili : Gejza Zubaj, ml.
Ján Javorčík
Janka Javorčíková
Jakub Javorčík
Ružena Javorčíková
Na trvalý pobyt sa prihlásili: Ing. Michal Ennert, PhD.
Juraj Dono
Iveta Donová
Tomáš Dono

-

Nandraž 38
Nandraž 41
Nandraž 41
Nandraž 41
Nandraž 41
Nandraž 50
Nandraž 87
Nandraž 87
Nandraž 87

Nezamestnanosť v obci: K 31.12.2016 bolo evidovaných 49 nezamestnaných obyvateľov
(z toho žien 30), čo predstavuje 17,68 % z celkového počtu obyvateľov obce a 29,69 %
z produktívneho veku.

Cirkevný život
Evanjelická cirkev augsburského vyznania:
Administrátor:
Kantorka:
Zborový dozorca:

Mgr. Dušan Hrivnák
Katarína Šedivá
Július Kriak

Bohoslužby 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 bohoslužbách bola 8-10
ľudí. Starosta obce v zimnom období umožnil konať bohoslužby v budove obecného úradu –
v miestnosti nazývanej škola, kde zabezpečil aj vykurovanie.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Členkami ZPOZU boli pani Božena Laciaková a pani Janka Javorčíková do 05.09.2016
z dôvodu ukončenia trvalého pobytu v obci Nandraž. Dňa 09.12.2016 schválilo Obecné
zastupiteľstvo Obce Nandraž členov Zboru pre občianske záležitosti – predseda Božena
Laciaková, člen Ján Klimo. Členovia ZPOZU vykonávali smútočné rozlúčky a organizovali
kladenie venca k pomníku padlým z I. a II. svetovej vojny, Deň úcty k starším a posedenie pri
jedličke.
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Diamantová svadba: Ján Belán a Irena Belánová
Uvítanie do života : Brian Berente
Občianske obrady: Peter Požga st., Ivan Tamáš.
Životné jubileá:

Helena Kótaiová
Gisela Čonková
Margita Bergelová
Zuzana Medveová
Mária Bobonšicová

- 60 rokov
- 65 rokov
- 70 rokov
- 75 rokov
- 85 rokov

Kultúra
V rámci tradičných súťaží Dní mesta Jelšava 2016 sa uskutočnil dňa 11. júna 2016 XII. ročník
súťaže vo varení gemerských guliek, kde sa prihlásilo 13 družstiev. Naše štvorčlenné družstvo
v zložení Božena Laciaková, Janka Kubusová, Jana Ďurianová a Milan Šmidt sa zúčastnilo tejto
súťaže vo varení gemerských guliek v Jelšave. Hodnotením odbornou porotou sa naše družstvo
umiestnilo na 2. mieste XII. ročníka súťaže vo varení gemerských guliek. V mesiaci júl sa konal
zájazd do obce Rakytník – Sedliacky dvor pre školopovinné deti v rámci MDD, vedúcou zájazdu
bola Božena Laciaková. Počas zájazdu sa konali rôzne športové hry pre deti. Dňa 26.08.2016 pri
príležitosti 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
Boženy Laciakovej a príhovor členky ZPOZu pani Janky Javorčíkovej.
Dňa 04.11.2016 sa konalo posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Slávnosť sa začala
básňou členky ZPOZu pani Boženou 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 člena ZPOZu pána Jána Klima pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.
Dňa 09.12.2016 sa konalo stretnutie pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou spojené
s odovzdávaním mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov.

Počasie 2016
Rok 2016 bol mimoriadne teplý. Tento rok bol aj zaujímavý z pohľadu množstva
atmosférických zrážok. Ich celkové množstvo na Slovensku bolo silne nadnormálne.
Helena Zimanová
kronikárka obce

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2017, uznesením č.
124/2017.
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