
1 

 

Z á p i s n i c a  č. 4 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

konaného dňa 19.08.2019 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ing. Marian Laciak, starosta obce 

                             Poslanci: Ján Klimo, Ivan Poliak, Karol Mikuš 

  Neprítomní:      Poslanci: Mgr. Martina Mišanková, Peter Požga  

  Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce, občania obce podľa prezenčnej listiny  

 

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.    Schválenie programu IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2018 

  6.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 

  7.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

  8.    Správa o finančnej kontroly č. 1/2019 

  9.    Organizačné záležitosti 

10.    Rôzne záležitosti 

11.    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 3 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

 

Uznesenie č. 36/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

 

schvaľuje 
program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Zapisovateľ:                       Ján Klimo 

Overovatelia zápisnice:      Ivan Poliak, Karol Mikuš 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)       

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 24 až 35 z  III.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  konaného dňa 17.04.2019 boli 

splnené. 

 

 Uznesenie č. 37/2019 :   

 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 III. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2018: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2018 predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 38/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

  

berie na vedomie 
Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2018. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 39/2019 :   

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 2018. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 predložila Irena 

Gužáková. 

Uznesenie č. 40/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 
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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 II. polrok 2019. 

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Klimo, Poliak, Mikuš)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Správa o výsledku finančnej kontroly  č. 1/2019 : 
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2019 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór 

Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č. 41/2019 :   

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. 1/2019. 

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Organizačné záležitosti: 

 

a) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým  opatrením č. 2/2019 - 

schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2019 starostom obce 

 

Uznesenie č. 42/2019:   

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. 2/2019 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 starostom obce. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým  opatrením č. 

3/2019 – predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 43/2019:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Nandraž k „Návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 

2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019“. 

b) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž  rok 2018  predložil 

starosta obce. 

 

Uznesenie č. 44/2019 :   

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 2018. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Klimo, Poliak, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10.  Rôzne záležitosti: 

 

- prejednanie termínu  kladenia venca k pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne pri príležitosti   

75. výročia SNP, ktorý sa bude konať dňa  28.8.2019 o 11
00

hod., 

- informovanie o podaní žiadosti na OÚ odbor starostlivosti o životné prostredie Revúca 

o určenie správneho orgánu vo veci konania o  vydanie súhlasu na výrub drevín na cintoríne. 

OÚ odbor starostlivosti o životné prostredie Revúca  určil Obec Rákoš, zastúpenú starostkou 

obce  ako orgán oprávnený konať a vydať rozhodnutie pre obec Nandraž, 

- prejednanie potreby rekonštrukcie strechy na kotolni v  Budove súpisné číslo 25, 

- poďakovanie poslancom OZ za organizáciu MDD, 

- informovanie starostu obce o voľbách do samosprávy obcí – deň konania volieb 21. septembra 

2019. Kandidáti pre voľby starostu obce: Ing. Marian Laciak, Peter Požga. Miestna volebná 

komisia pre voľby do orgánov samosprávy je ta istá, ktorá bola delegovaná do novembrových 

volieb v roku 2018, volebná komisia zostáva na celé funkčné obdobie, 

- na základe vyjadrenia zúčastnených občanov obce podľa prezenčnej listiny boli prejednané 

výtržnosti v obci v poslednom období.  

  V lete 2018 vznikla v obci Nandraž skupina mládeže, ktorá začala v obci postupne narušovať 

poriadok a  kľud. Bratia Drábovci Tomáš a Lukáš, Lukáš Ruszó, Erik Brindzák, Peter Kótai 

ml.. Začali sa objavovať príznaky užívania omamných látok najmä tzv. herba, ktorá sa do našej 

obce šírila cez Kameňany, Gemerskú Ves a Rimavskú Sobotu. Menovaní sa začali 

zviditeľňovať rôznymi priestupkami: 

  -  rozbité okno na nových plastových dverách na Budove č. 25 vo vlastníctve obce – Lukáš 

Ruszóo, prítomní bol Erik Brindzák, 

  -  fyzické napadnutie starostovej manželky a v tom čase aj poslankyne obecného zastupiteľstva 

- Tomáš Dráb, 
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  -  poškodené motorové vozidlo starostu obce – Lukáš Dráb, 

  - rozbité nové plastové okno na Budove č. 25 – vinník nezistený, 

  - násilné vniknutia do predajne potravín, krádež alkohol, cigarety – Tomáš Dráb, Jozef Nemetz, 

  - znovurozbitie okna na plastových dverách Budova č. 25 – Dominik Kótai. 

  Prichádzajú komunálne voľby a v predvolebnej kampani sa dostáva na čelo skupiny kandidát na 

poslanca OZ a starostu obce Peter Požga.  

  Je obdobie, keď odchádzajú menovaní za prácou mimo obec, niekedy aj mimo Slovenskej 

republiky, ale horšia situácia je, keď sa vrátia domov. Čo za 3-4 týždne zarobia za pár dní minú 

na alkohol, cigarety a pravdepodobne na omamné látky. 

  Minulý týždeň vyčíňanie znovu začalo:  

  - Tomáš Dráb, Peter Kótai ml., Dominik Kótai – napadli Vladimíra Ocsenáša, železnou rúrou 

ho omráčili a vtiahli do dvora, kde ho bili a kopali – Leo Brindzák a rod. Anderková ho 

zachránili, 

  - Leo Brindzák napadol Gejzu Kótaia, lebo sa mu vyhrážal kvôli pomoci Očenášovi, 

  - dňa 17.8.2019 t. j. v sobotu večer pri kostole napadli Mária Brindzáka, Lea Brindzáka – Peter 

Kótai ml. vytiahol na Mária Brindzáka nôž, 

  - Tomáš Dráb, Patrik Požga, Dominik Kótai – bezdôvodne napadli v rodinnom dome č. 22 

Lukáša Ruszóa a jeho sestru Martinu Ruszóovú, ktorá je toho času tehotná, 

  - Peter Požga napadol Karola Mikuša ml. – priložil mu krátku guľovú zbraň v oblasti brucha. 

  Všetko je v štádiu vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní, ale celá rómska komunita 

Obce Nandraž je uvedeným konaním pobúrená a odmietajú voliť kandidáta pre voľby starostu 

obce Petra Požgu, dokonca sa dožadujú jeho odstúpenia z funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva. Vyhlasujú, že je v obci nebezpečný, hlavne keď je pod vplyvom alkoholu alebo 

omamných látok, ktoré podľa ich vyjadrenia do dediny zabezpečuje. V obci je rómov viac 

a nechcú, aby taký človek s dvojitou tvárou o nich rozhodoval. 

  V závere sa všetci prítomní dohodli, že sa počká na objasnenie celého prípadu, pri vyšetrovaní 

budú nápomocní svojim svedectvom. Ak Petrovi Požgovi bude dokázaná vina a nevzdá sa 

mandátu poslanca OZ bude napísaná petícia na jeho odvolanie.   

 

K bodu 11. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

         

     

 

Zapísal:     Ján Klimo    ..............................................    

                                                                                                                 

            

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                              starosta obce 
 

Overovatelia: 

  

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

             Ivan Poliak                                                                                  Karol Mikuš 
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