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Z á p i s n i c a  č.  2 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 13.12.2019 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ing. Marián Laciak, starosta obce 

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

Mikuš 

 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

                                           

PROGRAM:  

 

  1.   Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.   Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.   Kontrola plnenia uznesenia 

  5.   Návrh Rozpočtu Obce Nandraž na roky 2020-2022 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

  7.   Prejednanie obnovenia nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve 

Obce Nandraž  

  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 II. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 9/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 
program II. 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:     Peter Požga, Ivan Poliak 

                                            

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

                         proti :          0        

                          zdržal sa:    0       

                          neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia  č. 1 až  8  z  ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

17.10.2019 boli splnené. 

 

Uznesenie č. 10/2019 :   

 

 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  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 

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

                           proti :          0        

                           zdržal sa:    0       

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2020 – 2022 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2020 – 2022. 

Návrh  –  Rozpočet    Obce     Nandraž    na   roky   2020  -  2022     predložil      starosta     obce 

a stanovisko k Návrh rozpočtu Obce Nandraž na roky 2020 - 2022 – predložil hlavný kontrolór 

obce. 

 

Uznesenie č. 11/2019 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

a) schvaľuje 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2020 (príjmová časť 95270,00 €, výdavková časť 95270,00 €) 

b) berie na vedomie 
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2021 (príjmová časť 77025,00 €, výdavková časť 77025,00 €) 

a na rok 2022 (príjmová časť 77765,00 €, výdavková časť 77765,00 €) 

c) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2020 – 2022. 

  

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

                         proti :          0        

                         zdržal sa:    0       

                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 12/2019 :   

 

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 2020. 
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Hlasovanie:     za:               5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)                                

                         proti :          0        

                         zdržal sa:    0       

                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Prejednanie obnovenia nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky vo 

vlastníctve Obce Nandraž: 

Starosta obce predložil Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky vo 

vlastníctve Obce Nandraž prijatú od  Ladislav Piliar, Nandraž 94, Žiadosť o prenájom pozemku 

vo vlastníctve obce prijatú od Patrik Požga, Nandraž 45, Žiadosť o prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Nandraž prijatú od Marek Mišanko, 

Nandraž 9. 

 

Uznesenie č. 13/2019 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

schvaľuje 

uzavretie nájomnej zmluvy o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce 

Nandraž s nájomcom Marek Mišanko, Nandraž 9 

 

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

                         proti :          0        

                         zdržal sa:     1 (Mgr. Mišanková)     

                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Organizačné záležitosti: 

 

a) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2019 rozpočtovým  opatrením č. 5/2019 - 

schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2019 starostom obce 

 

Uznesenie č. 14/2019:   

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. 5/2019 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 5/2019 starostom obce. 

 

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

                          proti :          0        

                          zdržal sa:    0       

                          neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

a) Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra predložil starosta obce 

 

Uznesenie č. 15/2019 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18 c ods. 5   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
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schvaľuje 

odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30%  základného platu za obdobie od 01.01.2019 do 

30.11.2019. 

    

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

                         proti :           0        

                         zdržal sa:     0       

                         neprítomní pri hlasovaní: 0                                         

 

   K bodu 9. Rôzne záležitosti: 

 

   -  poslanec Požga navrhuje zakúpenie profesionálnych kosačiek na trávu, 

   -  informovanie starostu obce o nezvyšovaní dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny 

odpad  

   - prejednanie podania podnetu pre zasadnutie OZ od Evanjelickej cirkvi v Nandraži – 

poškodzovanie majetku v súkromnom vlastníctve. V novom roku bude zasadnutie so 

zástupcami Evanjelickej cirkvi, nakoľko je potrebné prejednať podaný podnet. 

 

   K bodu 10. Záver: 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 15
30  

hod. 

         

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

                       Mgr. Martina Mišanková                                                               

                                                                        

 

                                                                                                                      Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia:  
 

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

           Peter Požga                                                                                Ivan Poliak 

 


