Zápisnica č. 3
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 17.04.2019
_________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Marian Laciak, starosta obce
Poslanci: Ján Klimo, Ivan Poliak, Mgr. Martina Mišanková, Peter Požga, Karol
Mikuš
Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2018
Návrh VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
7. Návrh Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
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 III. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka:
Mgr. Martina Mišanková
Overovatelia zápisnice: Ivan Poliak, Peter Požga
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 17 až 23 z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.01.2019 boli
splnené.
Uznesenie č. 25/2019
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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2018:
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 2/2018 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór
obce.
Uznesenie č. 26/2019
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. 2/2018.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nandraž č. 1/2019 o vyhradení
miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane:
Návrh VZN č. 1 /2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane predložil starosta obce.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nandraž č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane.
Hlasovanie: za:

5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
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proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2018 a stanovisko hlavného
kontrolóra:
Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2018 predložil starosta obce. Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nandraž za rok 2018 predložila Irena Gužáková.
Uznesenie č. 28/2019 :
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 2018
b) schvaľuje
Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
c) schvaľuje
použitie prebytku v sume 12307,17 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 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Organizačné záležitosti:
a) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 –
schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2019 starostom obce.
Uznesenie č. 29/2019 :
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 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 – schválené
rozpočtové opatrenie č. 1/2019 starostom obce.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
b) prejednanie
návrhu - použitie rezervného fondu na spolufinancovanie dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2019 a na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné
číslo 25 - predložil starosta obce.
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Uznesenie č. 30/2019 :
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 12307,17 EUR na spolufinancovanie dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2019 na projekt Vodovod Nandraž v sume 6000,00 EUR a na
rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 v sume 6307,17 EUR.
Hlasovanie: za:
4 (Klimo, Poliak, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 1 (Mgr. Mišanková)
neprítomní pri hlasovaní: 0
c) prejednanie návrhu na ocenenie – pamätná plaketa obce pri príležitosti jubilea - Medveová
Mária, predložil starosta obce.
Uznesenie č. 31/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
pamätnú plaketu obce pri príležitosti životného jubilea – Medveová Mária.
Hlasovanie: za:
2 (Klimo, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 3 (Poliak, Mgr. Mišanková, Požga)
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie nebolo schválené.
d) prejednanie návrhu – Preventivár požiarnej ochrany Obce Nandraž, predložil starosta obce.
Uznesenie č. 32/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
Preventivára požiarnej ochrany Obce Nandraž Ing. Pavol Zapletal.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
e) prejednanie zrušenia kontajnera pri zrkadle v obci.
Uznesenie č. 33/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
zrušenie a odstránenie veľkokapacitného kontajnera pri zrkadle.
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Hlasovanie: za:
4 (Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 1 (Klimo)
neprítomní pri hlasovaní: 0
f) prejednanie členstva v ZPOZE.
Uznesenie č. 34/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
nových členov ZPOZU: Klimo Ján, Poliak Ivan, Mgr. Martina Mišanková, Požga Peter, Mikuš
Karol
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
g) prejednanie príspevku na školu v prírode ŠPZŠ Jelšava
Uznesenie č. 35/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
z reprezentačných výdavkov príspevok vo výške 30,00 € na školu v prírode pre Špeciálnu
základnú školu v Jelšave.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Rôzne záležitosti:
- informovanie o nedoplatkoch za komunálny odpad,
- informovanie o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 15.000,00 Eur na akciu
Rekonštrukcia obecného úradu,
- informovanie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške
30.000,00 Eur, kde je podmienkou, že žiadateľ má zabezpečené najmenej 5 % nákladov sumu
vo výške 1578,95 Eur,
- prejednanie čiernych skládok v obci: cestou na Kameňanské – odpad z rekonštrukcie obecného
úradu, pri Rajšuli, pri Kótaiovi Zdenovi. Starosta obce a poslanci OZ sa dohodli, že spoločne sa
budú podieľať na odstránení týchto skládok,
- prejednanie zapálenie vatry 11.5.2019 pod vykrívačom. Starosta sa bude informovať ohľadom
súhlasu vlastníka nehnuteľnosti,
- prejednanie MDD – organizátorom bude Peter Požga.
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K bodu 10. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1650 hod.
Zapísala: ..............................................
Mgr. Martina Mišanková
Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:

.........................................................
Ivan Poliak

...............................................
Peter Požga
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