Zápisnica č. 1
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž,
konaného dňa 17.10.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Marian Laciak, starosta obce
Poslanci : Ján Klimo, Mgr. Martina Mišanková, Karol Mikuš
Predseda MVK: Milan Šmidt
Poslanci: Ivan Poliak, Peter Požga

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
Vystúpenie novozvoleného starostu
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
10. Určenie platu starostu obce
11. Organizačné záležitosti
12. Rôzne záležitosti
13. Diskusia
14. 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. Určenie zapisovateľa zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Martina Mišanková
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

3 ( Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
0
0
0

K bodu 3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce:
Predseda miestnej volebnej komisie Milan Šmidt informoval o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce uskutočnených dňa 21. septembra 2019.
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
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Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
0
0
0

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií:
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Ing. Marian Laciak zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
0
0
0

K bodu 5. Vystúpenie novozvoleného starostu:
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu.
Hlasovanie: za:
3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Určenie overovateľov zápisnice:
Overovatelia zápisnice: Klimo Ján, Mikuš Karol
Hlasovanie: za:
3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu:
Starosta obce informoval, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján Klimo.
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Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján Klimo.
K bodu 9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva :
Uznesenie č. 6/2019
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:
3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Určenie platu starostu obce:
Uznesenie č. 7/2019
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 a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2018 a
násobku 1,65 a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 30 % mesačne t. j. plat
1358,00 € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie: za:
2 (Klimo, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa:
1 (Mgr. Mišanková)
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 11. Organizačné záležitosti:
a) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.
4/2019, ktorý predložil starosta obce – schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2019 starostom obce.
Uznesenie č. 8/2019 :
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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berie na vedomie
Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019 – schválené
rozpočtové opatrenie č. 4/2019 starostom obce.
Hlasovanie: za:
3 (Klimo, Mgr. Mišanková, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:0
K bodu 12. Rôzne záležitosti:
- prejednanie obnovenia nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky pre p. Piliara
Ladislava – poslankyňa Mgr. Mišanková navrhla odročiť nakoľko poslanci neboli vopred
oboznámení, že sa bude prenájom obecných pozemkov prerokovávať,
- prejednanie dostavby Budovy č. 25 obecného úradu – plánuje sa zatepliť v budúcom roku,
- prejednanie zatekania strechy na Budove č. 25 – starosta navrhuje prestavbu zvodu na
odkvapovú vodu,
- prejednanie opravy sociálnych zariadení v spomínanej budove, nakoľko zatekaním odpadovej
vody splesneli steny,
- starosta informoval poslancov o termíne dostavby vodovodu do konca novembra 2019,
- poslanec Mgr. Mišanková navrhla, aby sa zasadnutie OZ konalo neskorších popoludňajších
hodinách – najskôr o 15,00 hod., a aby boli súčasťou pozvánky na zasadnutie OZ aj dokumenty,
ktoré sa budú na zasadnutí prejednávať respektíve zaslať e-mailom,
- informovanie starostu obce, že sa uskutoční čistenie potokov a rigolov v obci firmou
Banskobystrická regionálna správa ciest.
K bodu 13. Diskusia
- prejednanie dňa úcty k starším – 8.11.2019,
- prejednanie stretnutia pri jedličke s Mikulášom.
K bodu 14. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1400 hod.
Zapísala: ............................................
Mgr. Martina Mišanková
Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:
....................................................
Klimo Ján

........................................
Mikuš Karol
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