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ROK 2017 

Úvod 

    V tomto roku sa konali voľby do orgánov  Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja bol zvolený Ing. Ján Lunter, 

podnikateľ, Banská Bystrica. 

Samospráva obce a rozpočet obce 

    Starostom obce bol Ing. Marian Laciak. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová. Starosta 

obce i 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 

zasadaní obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne 4 x do roka. 

Riešili  sa tu požiadavky i sťažnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov o 

tom, čo sa v obci spravilo. V danom období zasadala komisia na ochranu verejného záujmu 

a inventarizačná komisia.   

  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.   

 

HOSPODÁRENIE OBCE: 

  

Schválený 

rozpočet 

 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej zmene  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 62096,00 104327,00 105118,72 100,76 

z toho :     

Bežné príjmy 62096,00 77543,00 78333,97 101,02 

Kapitálové príjmy 0,00 12000,00 12000,00 100,00 

Finančné príjmy 0,00 14784,00 14784,00 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Výdavky celkom 62096,00 104327,00 83636,62 80,17 

z toho :     

Bežné výdavky 62096,00 72508,00 59410,24 81,94 

Kapitálové výdavky 0,00 31819,00 24226,38 76,14 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne Žiadne 

Rozpočet obce  0,00 0,00 21482,10 - 

Vylúčenie z prebytku  - - 10000,00 - 

Upravené 

hospodárenie obce 
- - 11482,10 - 
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Hospodárenie obce bolo upravené o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 10000,00 EUR. 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 11482,10 EUR bol použitý na tvorbu rezervného 

fondu za rok 2017. 

 

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 VÚC. Obec prijala účelovo určenú 

dotáciu vo výške 2000,00 EUR na čiastočnú úhradu výdavkov akcie Rekonštrukcia budovy 

LV 357 súpisné číslo 25 – výmena okien a vchodových dverí na kapitálové výdavky. Obec 

prijala účelovo určenú dotáciu vo výške 10000,00 Eur na kapitálové výdavky na akciu 

Rekonštrukcia spoločenských priestorov. 

  Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrilo technické zhodnotenie stavby – 

rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 – zmena užívania časti budovy na 

kancelárske priestory pre obecný úrad (odstránenie priečok a sklenených výplni, murovanie a 

montáž zárubní, dodávka a montáž vchodových dverí, vnútorných dverí a okien, dodávka 

liatinového kotla a radiátorov, rozvod a montáž kúrenia, montáž elektriny, penetrácia, 

sieťkovanie, stierkovanie a sadrokartón, sociálne zariadenie – sadrokartónový strop a steny,  

rozvod vody a odpadu, osadenie zárubne a dverí, montáž obkladu).  

Voľby do VÚC 

Dňa  4.novembra 2017 sa konali Voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom okrskovej volebnej komisie: Dezider Belica 

Podpredsedom okrskovej volebnej komisie: Ján Klimo 

 

Členovia okrskovej  volebnej komisie: Ivan Poliak 

                                                             Zuzana Medveová 
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                                                             Viera Šmidtová 

                                                                                                                           

Výsledky volieb: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov    ............................................................     189 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  .................................................................      55 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku      .......................................................................      55 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva................     54 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu..............................    42 

Pre voľby do  zastupiteľstva: 

Meno a priezvisko                                                                         Počet platných hlasov 

1. Svetoslav Albíny, Ing. Mgr., MBA                                                                 3                                                                                             

2. Pavel Alexa                                                                                                      6 

3. Ondrej Bafia, Mgr.                                                                                           7 

4. Ján Brzáč                                                                                                        17 

5. Július Buchta, Ing.                                                                                            5 

6. János Deák, Ing.                                                                                               1 

7. Dušan Ďuriška, Ing.                                                                                          6 

8. Mária Duszová, Mgr.                                                                                        2 

9. Dávid Galovič, Mgr.                                                                                         1 

10. Zsuzsa Hunyák                                                                                                0 

11. Milan Kolesár, MVDr.                                                                                  26 

12. Roland Kovács                                                                                                0 

13. Martin Kvetko                                                                                                 5 

14. Július Laššan, Ing.                                                                                         17 

15. Ladislav Lukáč                                                                                                1 

16. Hilda Puterová                                                                                               15 

17. Stanislav Ružáni                                                                                              3 

18. Anna Szogedi, Mgr.                                                                                         0 

19. Vladimíra Šmidtová                                                                                       12 
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20. Gabriela Tamášová                                                                                          0 

21. Alena Zelinová                                                                                                0 

Pre voľby predsedu: 

1. Viliam Baňák, Ing.                                                                                               0 

2. Miroslav Gálik, PaedDr.                                                                                      1  

3. Pavel Greksa, Ing.                                                                                                1 

4. Martin Jahuniak, Mgr.                                                                                         0 

5. Michal Kantor, Mgr.                                                                                            0  

6. Igor Kašper, Ing.                                                                                                 5 

7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA                                                                 0 

8. Vojtech Kokény, Mgr.                                                                                         2 

9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.                                                                                17 

10. Ján Lunter, Ing.                                                                                               10 

11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD.                                                                           0 

12.  Zdenek Očovan, Ing.                                                                                        0 

13. Alena Pivovarčiová, PhDr.                                                                                0 

14. Ivan Saktor, Mgr.                                                                                               1 

15. Jozef Sásik, Ing.                                                                                                 0 

16. Jozef Šimko, Judr.                                                                                              0 

17. Milan Urbáni, MUDr., Csc, MPH                                                                      5 

                                             Činnosť podnikov  

  V obci fungujú dve predajne potravín :  Pohostinstvo Dušan Brzáč (prevádzku ukončila  

                                                                         v decembru 2017)            

         Rozličný tovar Ing, Marian Laciak. 

 

 Nachádza sa tu aj firma na spracovanie dreva:  Marek Mišanko - Drevoslužby 
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Školstvo 2017 

Detí z našej obce dochádzajú do  materskej školy v Rákoši. Riaditeľkou bola pani Eva 

Badínová a školníčkou pani Katarína Štrompvá.   Prevádzka škôlky bola poldenná. 

Zoznam detí, ktorí dochádzali do materskej školy v Rákoši: Ivana Ruszóová, Veronika 

Kótaiová.  

Základnú školu s materskou školou  v Jelšave  začali od septembra 2017 navštevovať : 

Anderková Jana, Anderková Jesica, Anderková Klaudia, Anderková Liana, Havranová 

Sandra.    

Počet školopovinných detí do 16 rokov, ktorí navštevovali Základnú školu s materskou 

školou Jelšava  bolo 45, Základnú školu Lubeník 2, Základnú školu Revúca 1. 

                                 

Zmeny v počte obyvateľov 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 bol  274 (deti od narodenia až do 18 rokov veku – 84, dospelé 

osoby nad 18 rokov veku 190). Obyvateľstvo produktívneho veku 56,93 %, predproduktívna 

skupina deti do 18 rokov 30,66  %, v poproduktívnom veku dôchodcovia 12,41 %. 

Narodenie :  Jenifer Kótaiová, Juraj Brindzák, Tobias Kótai, Tomáš Badín, Karin Gaňová 

Úmrtie:        Priška Medveová, Ján Brindzák 

V tomto roku uzavreli manželstvo :    Františka Cibuľová  -  Vladimír Oračko 

                                                                Lucia Donová           -  Peter Anderko 

 

Z trvalého pobytu sa odhlásili :    Ing. Radoslav Bibák     -   Nandraž 60 

                                                         Oračková Františka       -   Nandraž 33 

                                                         Laciaková Dominka      -   Nandraž 42 

                                                         Lakatošová Zuzana       -    Nandraž 42 

                                                         Dang Peter                    -    Nandraž 

                                                         Dang Dominik              -    Nandraž 

 

Nezamestnanosť v obci:  K 31.12.2017 bolo evidovaných 39 nezamestnaných obyvateľov, 

čo predstavuje 14,23 % z celkového počtu obyvateľov obce a 24,68 % z produktívneho veku. 

V roku 2017 bolo zamestnaných 60 obyvateľov, z toho 1/3  v zahraničí. V obci máme 40 ks 

osobných áut . 

 

Cirkevný život 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 

Administrátor:                 Mgr. Dušan Pavel Hrivnák, evanjelický farár   

Kantorka:                        Katarína Šedivá 
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Zborový dozorca:            Július Kriak 

Presbyterstvo: Podhorányiová Etela, Nikitinská Iveta, Mišanková Marta, Medveová Mária, 

Medveová Zuzana (pokladník), Medveová Zuzana (zapisovateľ). 

Kurátorka: Goštánová Jana (ekonómka) 

 

  V roku 2017 si Evanjelický cirkevný zbor v Nandraži pripomenul 230. výročie výstavby 

kostola aj pamiatky posvätenia chrámu. Kostol bol stavaný v rokoch 1784-1787 v 

klasicistickom štýle s barokovými prvkami. Je aj zapísaný v Ústrednom kultúrnom fonde pod 

č. 531/a v Banskej Bystrici KPÚ. Vznik Cirkevného zboru v Nandraži je zaznamenaný 

v kronike cirkevného zboru Nandraž v roku 1540, vtedy bolo v obci 500 obyvateľov čisto 

evanjelického náboženstva. V súčasnosti Cirkevný zbor v Nandraži eviduje už len 20 členov. 

Bohoslužby boli raz mesačne a to druhú nedeľu v mesiaci o 13 hodine. Priemerná účasť na 

bohoslužbách bola 4-10 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 

   Členmi ZPOZU boli  pani  Božena Laciaková a pán Ján Klimo. Vykonávali smútočné 

rozlúčky a organizovali  kladenie venca k pomníku padlým z I. a II. svetovej vojny, Deň úcty 

k starším  a posedenie pri jedličke. 

Uvítanie do života sa nekonalo. 

Občianske obrady:   Priška Medveová, Ján Brindzák 

                                  

Životné jubileá:         Viera Šmidtová       -   75 rokov 

                                   Vladimír Roháč      -   60 rokov 

                                   Irena Belánová       -   80 rokov 

                                   Ľubica Beregiová   -   60 rokov 

                                   Priška Medveová   -    85 rokov 

                                   Oľga Mikušová      -   70 rokov 

                                   Ján Siťarik             -    60 rokov 

                                   Štefan Bergel         -    75 rokov 

                                   Zuzana Medveová -    70 rokov 

                                   Ján Bobonšic         -    65 rokov 

                                   Helena Anderková -    65 rokov    

 

Kultúra 

    

   V rámci tradičných súťaží Dní mesta Jelšava 2017 sa uskutočnil dňa 10. júna 2017 XIII. 

ročník súťaže vo varení gemerských guliek. 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 1. mieste XIII. ročníka súťaže vo varení gemerských guliek. Hodnotením 
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verejnosťou – verejná ochutnávka  sa naše družstvo umiestnilo na 2 mieste. Dňa 19.8.2017 sa 

naše štvorčlenné družstvo v zložení Božena Laciaková, Janka Kubusová, Jana Ďurianová 

a Milan Šmidt zúčastnilo  na prezentácii Kaštiel Jelšava, kde varili gemerské guľky pre hostí a 

návštevníkov.  

  Dňa 24.8.2017 sa konal zájazd do Gombaseckej jaskyni, Plešivec pre školopovinné deti 

v rámci MDD, vedúcou zájazdu bola Božena Laciaková. Počas zájazdu sa konali rôzne 

športové hry pre deti a bolo poskytnuté deťom občerstvenie bagety a nápoje.  

   Dňa 31.08.2017 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 člena ZPOZu  pána Jána Klima. 

  Dňa 27.10.2017 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. Posedenie spríjemnil hraním na harmonike 

Vladimír Dono a prítomní dôchodcovia spevom. 

  Dňa 11.12.2017 sa konalo stretnutie pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou spojené 

s odovzdávaním mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov. 

 

Počasie 2017 

Od 7.1.2017 boli veľké mrazy – 8 stupňov cez deň. Naposledy bola taká zima pred 30 rokmi. 

Arktická zima prišla s tromi kráľmi. Leto 2017 bolo mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne 

mimoriadne nadnormálne. Prvý sneh napadol 30.11.2017, obyvatelia neboli na to pripravení. 

 

                                                                                                                                      Helena Zimanová 

                 kronikárka obce 

 

 

 

 

 

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.09.2018,  uznesením 

č. 154/2018.  
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