Z á p i s n i c a č. 16
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 26.06.2018
_________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marian Laciak, starosta obce
Poslanci: Ľubica Beregiová, Božena Laciaková, Ján Klimo, Jana Anderková, Peter
Požga,
Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra
6. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2017
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
8. Návrh na počet poslancov Obce Nandraž na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022
9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nandraž na celé nasledujúce volebné
obdobie 2018 - 2022
10. Organizačné záležitosti
11. Rôzne záležitosti
12. 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 5 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2. Schválenie programu XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 138/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program rokovania XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
4 (Bergiová, Laciaková, Klimo, Anderková)
proti :
0
zdržal sa: 1 (Požga)
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Beregiová Ľubica
Požga Peter, Anderková Jana

Hlasovanie: za:

5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)

1

proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 133 až 137 z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2018
boli splnené.
Uznesenie č. 139/2018 :
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 XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra:
Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2017 predložil starosta obce. Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nandraž za rok 2017 predložila Irena Gužáková.
Uznesenie č. 140/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Nandraž za rok 2017
b) schvaľuje
Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
c) schvaľuje
použitie prebytku v sume 11482,10 EUR 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.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2017:
Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2017 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 141/2018 :
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
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Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2017.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 predložila Irena
Gužáková.
Uznesenie č. 142/2018 :
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 2018.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Návrh na počet poslancov Obce Nandraž na celé nasledujúce volebné obdobie
2018-2022:
Návrh na počet poslancov Obce Nandraž na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
predložil starosta obce.
Uznesenie č. 143/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Nandraž - 5 poslancov.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nandraž na celé
nasledujúce volebné obdobie 20108-2022:
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Nandraž na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018-2022 predložil starosta obce.
Uznesenie č. 144/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
určuje
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v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu
Obce Nandraž takto: v rozsahu 0,63, t. z. 5 hodín denne.
Hlasovanie: za:
4 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková)
proti :
1 (Požga)
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Organizačné záležitosti:
a) prejednanie
návrhu - použitie rezervného fondu na spolufinancovanie dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2018 a na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné číslo
25 - predložil starosta obce.
Uznesenie č. 145/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
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 11482,10 EUR na spolufinancovanie dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2018 na projekt Nandraž – zberný dvor v sume 7894,74 EUR
a na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 v sume 3587,36 EUR.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
b) prejednanie návrhu - Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2018 rozpočtovým opatrením č.
2/2018 – predložil starosta obce.
Uznesenie č. 146/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Nandraž k „Návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok
2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018“.
b) schvaľuje
Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
Hlasovanie: za:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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c) prejednanie odôvodnenie prekročenia pokladničného limitu k 25.06.2018 - predložil starosta
obce
Uznesenie č. 147/2018 :
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:
5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 11. Rôzne záležitosti:
- informovanie o organizovaní výletu v rámci MDD pre školopovinné deti od 6 rokov do 13 rokov
- informovanie o oslavách 700. výročia o prvej písomnej zmienke o obci – zmena dátumu osláv
predbežný dátum 1.9.2018,
- informovanie o činnosti ZPOZ – správu o činnosti predložila p. Laciaková Božena,
- p. poslanec Požga pripomenul zasypať jamy na ceste na cintorín.
K bodu 12. Záver:
Starostu obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1700 hod.
Zapísala:

Beregiová Ľubica ..............................................

Ing. Marian Laciak
Starosta obce
Overovatelia:
......................................................
Požga Peter

...............................................
Anderková Jana
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