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Z á p i s n i c a  č. 17 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

konaného dňa 26.09.2018 

_________________________________________________________________ 
 

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 XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017 

  6.    Správa o finančnej kontroly č. 1/2018 

  7.    Komunitný plán sociálnych služieb 

  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 5 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

   K bodu 2. Schválenie programu XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 148/2018 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    1       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:                       Beregiová Ľubica  

Overovatelia zápisnice:     Klimo Ján, Laciaková Božena 

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 138 až 147 z  XVI.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  konaného dňa 26.06.2018 

boli splnené. 

 

 Uznesenie č. 149/2018 :   

 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 XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 Hlasovanie:   za:              5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 150/2018 :   

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 účtovnej závierke za rok 2017. 

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Správa o výsledku finančnej kontroly  č. 1/2018 : 
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2018 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór 

Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č.151/2018 :   

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. 1/2018. 

 

 Hlasovanie:   za:              5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb programové obdobie 2018 – 2025: 

Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb programové obdobie 2018 – 2025 predložil starosta 

obce. 
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Uznesenie č. 152/2018 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb programové obdobie 2018 – 2025. 

 

Hlasovanie:   za:              5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

  

K bodu 8. Organizačné záležitosti: 

 

a) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2018 rozpočtovým  opatrením č. 3/2018 - 

schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2018 starostom obce 

 

Uznesenie č. 153/2018:   

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 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 3/2018 starostom obce. 

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž  rok 2017  predložil 

starosta obce. 

 

Uznesenie č. 154/2018 :   

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 2017. 

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie žiadosti od Miroslava Roháča, Vl. Clementisa 1125/3, Revúca  o  odkúpenie 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Nandraž – pozemok parcela číslo 976/6, 976/7, 976/8 registra 

„E“ druh záhrada – z dôvodu podnikania na pôde, ktorú predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 155/2018 :   

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

 

schvaľuje 

predaj majetku Obce Nandraž a to pozemkov v katastrálnom území Nandraž – parcela registra 

„E“, parcelné číslo číslo 976/6 záhrady o výmere 512 m
2
,  parcela registra „E“, parcelné číslo č. 

976/7 záhrady o výmere 1961 m
2
, parcela registra „E“, parcelné číslo č. 976/8 záhrady o výmere 

345 m
2
 vedené na LV č. 357 žiadateľovi: Miroslav Roháč, Vl. Clementisa 1125/3, 050 01 

Revúca. Prevod majetku obce sa musí vykonať priamym predajom najmenej za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom. Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého 

posudku, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s vkladom 

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľnosti.   

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová,Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0 

     

d) prejednanie žiadosti od  Miloša Ichnatólia, Komenského 1094/2, Revúca o predaji pozemku 

Obci Nandraž – pozemok parcela číslo 39/2 registra „C“ druh záhrada vo výmere 891 m
2
, 

z dôvodu, že žiadateľ býva v Revúcej a uvedenú parcelu nestíha obhospodarovať. Uvedený 

pozemok sa nachádza pri volejbalovom ihrisku Obce Nandraž. Uvedenú žiadosť predložil 

starosta obce.  

 

Uznesenie č. 156/2018 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

kúpu pozemku v katastrálnom území Nandraž -  parcela registra „C“ parcelné číslo 39/2 záhrady 

o výmere 891 m
2
.  

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová,Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0 

e) prejednanie návrhu na ocenenie občanov Obce Nandraž pri príležitosti 700. výročia prvej 

písomnej zmienky o našej obci – cena obce, cena starostu, pamätná plaketa obce. Zoznam 

oceňovaných predložil starosta 

 

Uznesenie č. 157/2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

 

schvaľuje 

ocenenie Obce Nandraž pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Nandraž – 

cena obce, cena starostu, pamätná plaketa obce podľa predloženého zoznamu oceňovaných. 

 

Hlasovanie:   za:               5 (Beregiová, Laciaková, Klimo, Anderková, Požga)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9.  Rôzne záležitosti: 
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- informovanie starostu obce o voľbách do samosprávy obcí – deň konania volieb 10. novembra 

2018. Kandidáti pre voľby starostu obce: Ľubica Brindzáková,  Ing. Marian Laciak, Peter 

Požga. Kandidáti pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva: Erika Anderková, Jana 

Anderková, Ján Klimo, Božena Laciaková, Karol Mikuš st., Karol Mikuš ml., Mgr. Martina 

Mišanková, Ivan Poliak ml., Peter Požga. 

 

 

K bodu 10. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

         

     

 

Zapísal:      Beregiová Ľubica    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                              starosta obce 
 

Overovatelia: 

  

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

                  Klimo Ján                                                                           Laciaková Božena 

 

 

 

 
 


