ROK 2018
Úvod
V roku 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré boli dôležité pre
občanov obce.

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 dobrovoľníckej služby 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,
separovanie odpadu a udržiavanie čistoty pri kontajneroch.
HOSPODÁRENIE OBCE:
Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

67499,00

253054,00

260990,01

103,14

67499,00
0,00
0,00
žiadne

81572,00
150000,00
21482,00
žiadne

90114,86
150000,00
20875,15
žiadne

110,48
100,00
97,18
žiadne

67499,00

253054,00

248685,58

98,28

67499,00
0,00
0,00
žiadne

81572,00
171482,00
0,00
žiadne

77810,43
170875,15
0,00
žiadne

95,39
99,44
0,00
žiadne

Rozpočet obce
Úprava schodku

0,00
-

0,00
-

12304,43
2,74

-

(mylná platba)
Upravené
hospodárenie obce

-

-

12307,17

-

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
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Hospodárenie obce bolo upravené o mylnú platbu vo výške 2,74 EUR.
Zostatok finančných prostriedkov vo výške 12307,17 EUR bol použitý na tvorbu rezervného
fondu za rok 2018.
Bežné príjmy: Daňové príjmy - podielové dane, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za
komunálny odpad, dividendy. 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 náhrad
poistného plnenia, vratky z ročného zdravotného poistenia, mylné platby.
Transfery: Obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca 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, z Okresného úradu Rimavská
Sobota prijala transfer na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí. Obec prijala
účelovo určenú dotáciu vo výške 1800,00 EUR z Banskobystrického samosprávneho kraja na
prezentáciu kultúrnych hodnôt – 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci . Obec prijala
účelovo určenú dotáciu vo výške 150000,00 Eur z Environmentálneho fondu Bratislava na
projekt Nandraž – zberný dvor na kapitálové výdavky.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrilo uskutočnenie diela Nandraž –
zberný dvor a technické zhodnotenie stavby – rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné
číslo 25 – rekonštrukcia spoločenských priestorov (výmena okien a dverí, nákup stavebného
materiálu na úpravu priestorov). Na rekonštrukciu spoločenských miestností boli použité
nevyčerpané prostriedky zo ŠR – transfer z Ministerstva financií SR Bratislava z roku 2017.

Voľby do orgánov samosprávy obcí.
Dňa 10. novembra 2018 sa konali Voľby do orgánov samosprávy obcí..
Zapisovateľom miestnej volebnej komisie: Helena Zimanová
Predsedom miestnej volebnej komisie: Milan Šmidt st.
Podpredsedom miestnej volebnej komisie: Daniela Piliarová
Členovia miestnej volebnej komisie: Zuzana Medveová
Mária Medveová
Viera Šmidtová

V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov............................................................................1
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Počet volebných okrskov ..............................................................................1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku ................................1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov .......................................190
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..........................................135
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .......................................................135
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva .......................................................................131
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť ............................................................5
Počet zvolených poslancov ...........................................................................5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce ............................................................................................134
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Meno a priezvisko kandidáta

Počet platných hlasov

1. Ivan Poliak, nezávislý kandidát

93

2. Karol Mikuš st., SMER-SD

91

3. Mgr. Martina Mišanková, nezávislá kandidátka

77

4. Peter Požga, nezávislý kandidát

61

5. Ján Klimo, SMER-SD

60

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Karol Mikuš ml., SMER-SD

59

2. Božena Laciaková, SMER-SD

57

3. Erika Anderková, nezávislá kandidátka

47

4. Jana Anderková, SMER-SD

40

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:
1. Ľubica Brindzáková, nezávislá kandidátka

5
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2. Ing. Marian Laciak, SMER-SD

65

3. Peter Požga, nezávislý kandidát

64

Za starostu obce Nandraž bol zvolený Ing. Marian Laciak.

Činnosť podnikov
V obci funguje jedna predajňa potravín : Rozličný tovar Ing, Marian Laciak.
Nachádza sa tu aj firma na spracovanie dreva: Marek Mišanko - Drevoslužby

Školstvo 2018
Detí z našej obce dochádzajú do materskej školy v Rákoši. Riaditeľkou bola pani Eva
Badínová a školníčkou pani Katarína Štrompová. Prevádzka škôlky bola poldenná.
Zoznam detí, ktorí dochádzali do materskej školy v Rákoši: Lenka Grendelová, Brian
Berente.
Základnú školu s materskou školou v Jelšave začali od septembra 2018 navštevovať :
Anderko Štefan, Brindzák Dávid, Kótai Justin Vojtech, Kótaiová Veronika, Ruszóová Ivana.
Základnú školu v Revúcej začala navštevovať Mišanková Nina.
Počet školopovinných detí do 16 rokov, ktorí navštevovali Základnú školu s materskou
školou Jelšava bolo 46, Základnú školu Lubeník 2, Základnú školu Revúca 2.

Zmeny v počte obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 277 (deti od narodenia až do 18 rokov veku – 91, dospelé
osoby nad 18 rokov veku 186). Obyvateľstvo produktívneho veku (15-59 rokov) 58,13 %,
predproduktívna skupina deti do 15 rokov 27,80 %, v poproduktívnom veku dôchodcovia
14,07 %.
Narodenie : Diana Čonková, Eliška Koblasová, Lívia Havranová, Sebastián Brindzák,
Sebastián Čipkéš, Liana Gaňová
Úmrtie:

Monika Kótaiová, Gejza Kótai, Ľubomír Medve

Na trvalý pobyt sa prihlásili:

Roman Medve
Ľudovít Kováčik
Vladimír Ocsenás

– Nandraž 70
– Nandraž 16
– Nandraž 59

Z trvalého pobytu sa odhlásili :

Štefan Dráb st.
Zuzana Medveová
Roman Medve

– Nandraž 19
– Nandraž 8
– Nandraž 70
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Nezamestnanosť v obci: K 31.12.2018 bolo evidovaných 30 nezamestnaných obyvateľov,
čo predstavuje 10,83 % z celkového počtu obyvateľov obce a 18,64 % z produktívneho veku.

Cirkevný život
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nandraž je začlenený do Gemerského seniorátu ECAV
na Slovensku a administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá
Lúka. Presbyterstvo je výkonný orgán na každej úrovni, zložený z presbyterov.
Administrujúci farár:
Kantorka:
Zborová dozorkyňa:

Mgr. Dušan Pavel Hrivnak
Katarína Šedivá
Martina Jesenáková

Dňa 18.02.2018 sa konali voľby na funkciu presbyter a funkcionár CZ ECAV na Slovensku
Nandraž:
1. Goštánová Jana – kurátorka – presbyterka – účtovníčka CZ
2. Gužáková Irena – presbyterka – filiálna kurátorka
3. Medveová Mária – presbyterka
4. Medveová Zuzana – presbyterka – pokladníčka CZ
5. Pavelková Radka – presbyterka – zástupca dozorcu
6. Podhorányiová Etela – presbyterka
7. Regulová Jarmila – presbyterka – zapisovateľka, filiálna účtovníčka
8. Šedivá Irena – presbyterka – filiálna pokladníčka
9. Šmidtová Viera - presbyterka
Služby Božie sa konali druhú nedeľu v mesiaci o 13 hodine. Priemerná účasť na
bohoslužbách bola 4-10 ľudí.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Členmi ZPOZU boli pani Božena Laciaková a pán Ján Klimo. Vykonávali smútočné
rozlúčky a organizovali oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci spojené s Úctou
k starším a kladením venca k pomníku, posedenie s deťmi k 100. výročiu vzniku
Československej republiky a stretnutie pri jedličke s Mikulášom.
Uvítanie do života sa nekonalo.
Občianske obrady:

Gejza Kótai

Životné jubileá:

Ján Beregi
- 65 rokov
Etela Podhorányiová - 90 rokov
Peter Grlák
- 60 rokov
Ida Ennertová
- 80 rokov
Mária Siťariková
- 60 rokov
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Kultúra
V rámci tradičných súťaží Dní mesta Jelšava 2018 sa uskutočnil dňa 16. júna 2018 XIV.
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.
Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nandraž sa konali 13.10.2018. Podujatie
sa začalo kladením venca pri pomníku padlých I. a II. svetovej vojny. Potom sa všetci
prítomní presunuli do Evanjelického kostola a .v. na slávnostnú Bohoslužbu pri príležitosti
700. výročia obce. Podujatie otvoril starosta obce slávnostným príhovorom. Po príhovore sa
konala slávnostná Bohoslužba, potom sa konalo oceňovanie občanov. Celkove bolo
ocenených 25 občanov Obce Nandraž – 2x Cena obce, 3x Cena starostu a 20x Pamätná
plaketa. Po ukončení ocenenia občanov bola v priestoroch obecného úradu zabezpečená
recepcia pre pozvaných hostí. Účastníkom podujatia po ukončení recepcie boli odovzdané
pamätné a upomienkové predmety – plakety, magnetky, kľúčenky, pohľadnice, tašky,
kalendáre. Na oslavách sa zúčastnili aj bývalý poslanec VÚC MVDr. Ján Šeševička a terajší
poslanec VÚC MVDr. Milan Kolesár a zástupcovia Evanjelickej cirkvi a. v. Gemerského
seniorátu v Dobšinej konseniori Mgr. Dušan Pavel Hrivnák, Mgr. Karmen Želinská
a seniorálny dozorca Mgr. Michal Terrai.
Celé podujatie sa stretlo s veľkým záujmom obyvateľov obce ako aj pozvaných hostí.
Spokojnosť všetkých zúčastnených svedčila o dobre zorganizovanej akcii. Hlavným
sponzorom bol Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý nám poskytol finančné prostriedky a
pomohol túto významnú udalosť realizovať a dôstojne si ju pripomenúť.
V októbri 2018 sa konalo posedenie s občerstvením so školopovinnými deťmi v kultúrnom
dome k 100. výročiu vzniku Československej republiky.
Dňa 07.12.2018 sa konalo stretnutie pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou spojené
s odovzdávaním mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov.

Počasie 2018
Dňa 29.4.2018 boli vysoké teploty, naposledy taký teplý apríl bol pred 100 rokmi, otvárali aj
kúpaliská. Dňa 22. júna 2018 v Tatrách napadol sneh.

Helena Zimanová
kronikárka obce

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.08.2019, uznesením
č. 44/2019.
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