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Z á p i s n i c a  č.  14 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 11.12.2017 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián 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 XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.   Kontrola plnenia uznesenia 

  5.   Návrh  Zmeny  rozpočtu  Obce  Nandraž na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 a   

        stanovisko hlavného kontrolóra 

  6.   Návrh Rozpočtu Obce Nandraž na roky 2018-2020 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018  

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 XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 126/2017 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 
program XIV. 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: 
Zapisovateľka:                   Laciaková Božena 

Overovatelia zápisnice:     Klimo Ján, Anderková Jana 

                                            

 

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

                                         proti :          0        
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                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia  č. 118 až  125 z  XIII. zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2017  

 boli splnené. 

 

Uznesenie č. 127/2017 :   

 

 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  XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Návrh Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 

5/2017 a stanovisko hlavného kontrolóra 

Návrh Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok  2017 rozpočtovým  opatrením č. 5/2017 predložil 

starosta obce a  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 5/2017 predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 128/2017 :   

 

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. 5/2017 

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

2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017. 

     

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2018 – 2020 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2018 – 2020. 

Návrh  –  Rozpočet    Obce     Nandraž    na   roky   2018  -  2020     predložil      starosta     obce 

a stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2018 - 2020 – predložil 

hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 129/2017 :   
 

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 2018 (príjmová časť 67499,00 €, výdavková časť 67499,00 €) 

b) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2019 (príjmová časť 67996,00 €, výdavková časť 67996,00 €) 

a na rok 2020 (príjmová časť 68496,00 €, výdavková časť 68496,00 €) 

c) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2018 – 

2020. 

  

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 130/2017 :   

 

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 I. polrok 2018. 

 

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

                                         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. 131/2017 :   

 

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 01.01.2017 do 

30.11.2017. 

    

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) Odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu k 30.11.2017 predložil starosta obce 

    

Uznesenie č. 132/2017 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

berie na vedomie 

odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu 

 

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

                                         proti :          0        

                                         zdržal sa:    0       

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   K bodu 9. Rôzne záležitosti: 

 

   -   prejednanie žiadosti DHZ Jelšava o darovanie hasičského vozidla Wolkswagen Passat variant 

RA 477AS do múzea HZ Jelšava, 

   -  prejednanie ponuky predaja záhrady pri cintoríne číslo parcely 39/2 vo výmere 891 m
2 

, ktorej 

vlastníkom je Miloš Ichnatólia, 

  -   prejednanie osláv 700. výročia o prvej zmienke o obci – určenie dátumu osláv na 26.8.2018, 

upraviť v rozpočte na rok 2018 položku týkajúcu  sa kultúrnych akcií na výšku 3000,00 €,  

   -  informovanie o podaní žiadosti o  poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 na 

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

31041,00 €. 

   - informovanie o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018 na Banskobystrický 

samosprávny kraj na projekt prezentácia kultúrnych hodnôt – požadovaná dotácia vo výške 

2500,00 €. 

   - informovanie o rekonštrukcii Budovy s. č. 25 – navýšenie nákladov na opravu spôsobila 

montáž ústredného kúrenia na poschodí z dôvodu výkonu kotla. 

 

   K bodu 10. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

         

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

                          Božena Laciaková                                                               

                                                                        

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia:  
 

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

                      Ján Klimo                                                                         Jana Anderková 

 


