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Zápisnica č. 1 
z  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nandraž,  

konaného dňa 10.12.2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci : Ján Klimo, Božena Laciaková, Jana Anderková, Peter Požga, Ivan     

Poliak, Mgr. Martina Mišanková, Karol Mikuš 

                           Podpredseda MVK: Daniela Piliarová 

Neprítomní:      Poslanci: Ľubica Beregiová 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce  

                            

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Určenie overovateľov zápisnice 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

11. Zriadenie komisií, voľby ich predsedov a členov 

12. Určenie platu starostu obce  

13. Návrh rozpočtu Obce Nandraž na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019  

15. Organizačné záležitosti 

16. Rôzne záležitosti 

17. Diskusia 

18. 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 4 a  zasadnutie obecného  zastupiteľstva je uznášania schopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa zápisnice: 

Zapisovateľka:     Mgr. Martina Mišanková 

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

                                proti :                                     0         

                                zdržal sa:                                0        

                                neprítomní pri hlasovaní:       0          

 

K bodu 3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce: 

Podpredseda miestnej volebnej komisie Daniela Piliarová informovala o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy obce uskutočnených dňa 10. novembra 2018. 
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Uznesenie č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

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

                               proti :                                     0         

                               zdržal sa:                                0        

                               neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií: 

 

Uznesenie č. 2/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Ing. Marian Laciak zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

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

                               proti :                                     0         

                               zdržal sa:                                0        

                               neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

konštatuje, že 

poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  poslanca obecného 

zastupiteľstva: Ján Klimo, Peter Požga, Ivan Poliak, Mgr. Martina Mišanková, Karol Mikuš. 

  

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

                               proti :                                     0         

                               zdržal sa:                                0        

                               neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu: 

 

Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 7. Určenie overovateľov  zápisnice: 

 

Overovatelia zápisnice: Klimo Ján, Poliak Ivan 

                                          

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)         

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje  
program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)                 

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu: 

Starosta obce informoval, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján Klimo. 

 

Uznesenie č. 6/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján Klimo. 

 

K bodu 10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva : 

 

Uznesenie č. 7/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

poveruje 

poslanca    Peter     Požga     zvolávaním    a    vedením    zasadnutí     obecného    zastupiteľstva  

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)             

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 

a voľbu predsedov komisií: 
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Uznesenie č. 8/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

A.  zriaďuje 

komisie, a to komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a  na vybavovanie 

sťažnosti v podmienkach obce, komisia ochrany verejného poriadku, 

B.  volí 

a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie 

sťažnosti Ivan Poliak, členov komisie :  poslancov – Ján Klimo, Karol Mikuš, Peter Požga, 

Mgr. Martina Mišanková 

 b) predsedu komisie ochrany verejného poriadku Karol Mikuš, členov komisie :  poslancov -  

Ján Klimo, Ivan Poliak, Peter Požga, Mgr. Martina Mišanková 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)                     

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo  navrhuje schváliť komisie: finančnú komisiu, komisiu stavebnú 

a ochrany životného prostredia a kultúrnu sociálnu komisiu. Starosta odmietol schvaľovanie 

komisii, nakoľko činnosť týchto nových komisií nebola prejednaná pred zasadnutím Obecného 

zastupiteľstva. Starosta prisľúbil, že sa bude návrhom zaoberať a komisie sa budú schvaľovať na 

najbližšom obecnom zastupiteľstve. 

 

Uznesenie č. 9/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje 

Návrh na zriadenie troch nových komisií  finančnú komisiu, komisiu stavebnú a ochrany 

životného prostredia a kultúrnu sociálnu komisiu. 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)                     

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 12.  Určenie platu starostu obce: 

 

Uznesenie č. 10/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

určuje 

plat starostovi Obce Nandraž Ing. Marian Laciak v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č.  253/1994  Z.  z.   

o    právnom   postavení   a platových pomeroch   starostov   obcí  a  primátorov  miest  v  znení   

neskorších   predpisov  to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a 

násobku 1,65 plat 984,38  €  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
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Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)                             

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 13. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2019 – 2021. 

Návrh  –  Rozpočet    obce     Nandraž   na   roky   2019  -  2021     predložil      starosta     obce 

a stanovisko k Návrhu viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2019 - 2021 – predložil 

hlavný kontrolór obce 

 

 Uznesenie č. 11 /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 k Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Nandraž na roky 2019 – 

2021. 

b) schvaľuje 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2019 (príjmová časť 72595,00 €, výdavková časť 72595,00 €). 

c) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2020 (príjmová časť 73230,00 €, výdavková časť 73230,00 €) 

a na rok 2021 (príjmová časť 73870,00 €, výdavková časť 73870,00 €). 

 

Hlasovanie:   za:                      5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)       

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 predložila Irena 

Gužáková  

 

Uznesenie č. 12 /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 I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie:  za:                       5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)       

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

K bodu 15.  Organizačné záležitosti: 

 

a) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok  2018 rozpočtovým  opatrením č. 

4/2018, ktorý predložil starosta obce – schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2018 starostom obce. 
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Uznesenie č. 13/2018 :   

 

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. 4/2018 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 4/2018 starostom obce. 

 

Hlasovanie:  za:                       5 (Klimo, Požga, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)       

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0        

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

 

b) prejednanie návrhu na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku, ktorý predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 14/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje  

vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Marian Laciak za nevyčerpanú dovolenku za rok 

2017 v rozsahu 6 dní.  

 

Hlasovanie:  za:                       4 (Klimo, Požga, Poliak, Mikuš)       

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            1 (Mgr. Mišanková)    

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

c) prejednanie  návrhu na odmenu pre hlavného kontrolóra, ktorý predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 15/2018 :   

 

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 01.01.2018 do 

30.11.2018. 

    

Hlasovanie:                    za:               1 (Klimo)              

                                         proti :          3 (Požga, Poliak, Mgr. Mišanková)                

                                         zdržal sa:    1 (Mikuš)      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

d) prejednanie príkazu štatutárneho zástupcu organizácie č. 1/2018 na vykonanie inventarizácie - 

Zloženie inventarizačnej komisie: predseda – Klimo Ján, členovia – Mikuš Karol, Poliak Ivan. 

   Mgr. Martina Mišanková namietala, prečo nebola táto komisia schválená v bode č. 11. Starosta  

obce obhájil postup ako zákonný. 
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K bodu 16.  Rôzne záležitosti: 

 

- Požga – zateplenie vodovodnej rúry pri moste. Pán Klimo navrhol zatepliť rúru svojpomocne 

spolu s ostatnými poslancami. 

- Požga – informuje sa ohľadom sťahovania obecného úradu do novej budovy. Pán starosta 

informuje, že nie je dokončená elektrina. 

- Mgr. Mišanková navrhuje odstránenie kontajnera pri zrkadle 

 

Uznesenie č. 16/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

 

Navrhuje odstrániť kontajner pri zrkadle 

 

Hlasovanie:  za:                       2 ( Požga, Mgr.Mišanková)       

                       proti :                 3   (Klimo, Mikuš, Poliak)     

                       zdržal sa:            0   

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

- Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že je potrebné šíriť  osvetu medzi obyvateľmi 

ohľadom separácie odpadu. 

Navrhuje: 1. Osadenie zákazových tabulí na miestach s čiernymi skládkami 

                 2. Odstránenie smetí z čiernych skládok v obcí 

                 3. Navrhuje pracovné stretnutie so starostom ohľadom problému s odpadom v obcí. 

  

K bodu 17. Diskusia 

 

 -Poliak – informuje sa ohľadom požiarnej zbrojnice. Starosta informuje, že je naklonený 

k obnoveniu činnosti dobrovoľného hasičského zboru. 

- Obecné zastupiteľstvo navrhuje ďalšie zasadnutie v mesiaci Január 2019. 

 

K bodu  18. Záver 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17
00  

hod. 

 

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

                   Mgr. Martina Mišanková                                                                                                 

                                                                                                                   

                                                                                                                 Ing.  Marian Laciak    

                                                                                                                      starosta obce 

 

Overovatelia: 

                                        

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

                Klimo Ján                                                                         Poliak Ivan 


