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Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 17.06.2020 

_________________________________________________________________ 
 

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.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.    Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2019 

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

  7.    Návrh Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  8.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2019 

  9.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 

10.    Návrh – použitie rezervného fondu na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova s. č. 25 

11.    Návrh   VZN  č.   1/2020   o  nakladaní   s   komunálnymi  odpadmi   a  s   drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nandraž 

12.    Prejednanie  Kúpnej zmluvy  o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – kúpa  

pozemku v k. ú. Nandraž parcela registra „C“ parcelné číslo 39/2 záhrady  

13.    Organizačné záležitosti 

14.    Rôzne záležitosti 

15.    Záver                                           

 

   K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti: 

Rokovanie OZ  otvoril starosta  obce. Privítal  všetkých prítomných a oznámil, že na základe 

oznámenia Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu a zrušení zákazu práva pokojne sa 

zhromažďovať od dňa 14.06.2020, 00:00 hod. sa zasadnutie  OZ  uskutočňuje dnes 17.06.2020. 

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. 16/2020    

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 
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľka:                 Mgr. Martina Mišanková    

Overovatelia zápisnice:   Karol Mikuš, Ján Klimo 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
Uznesenia č. 9 až 15 z  II. zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2019 boli  

splnené.   

 

 Uznesenie č. 17/2020    

 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. 2/2019: 
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 2/2019 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór 

obce. 

 

Uznesenie č. 18/2020    

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. 2/2019. 

 

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 II. polrok 2019: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 19/2020 :   

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 II. 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. Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2019 a stanovisko hlavného 

kontrolóra: 

Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2019 predložil starosta obce. Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nandraž za rok 2019 predložila Irena Gužáková. 

 

Uznesenie č. 20/2020 :   
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 2019 

 b) schvaľuje 

     Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2019 a celoročné  hospodárenie bez výhrad 

 c) schvaľuje 
použitie  prebytku  v  sume  16418,78 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:               4 (Klimo, Poliak, Požga, Mikuš)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    1  (Mgr. Mišanková)       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2019: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2019 predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 21/2020 :   

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 2019. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019  predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 22/2020 :   

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 2019. 
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Hlasovanie:   za:               4 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    1 (Požga)       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Návrh – použitie rezervného fondu na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova s. 

č. 25: 

Návrh – použitie rezervného fondu na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 

predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 23/2020 :   

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 16418,78 EUR  na  rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 

súpisné číslo 25. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    2   (Mgr. Mišanková, Požga) 

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11. Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nandraž: 

Návrh   VZN  č.   1/2020   o  nakladaní   s   komunálnymi  odpadmi   a  s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Nandraž predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 24/2020    

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. 1/2020 o  nakladaní   s  komunálnymi odpadmi   

a  s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nandraž predložil starosta obce. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 12. Prejednanie  Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

– kúpa  pozemku v k. ú. Nandraž parcela registra „C“ parcelné číslo 39/2 záhrady: 

Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – predávajúci Miloš Ichnatólia, 

Komenského 1094/2, Revúca, predmet zmluvy pozemok parcely registra „C“, parcelné číslo 

39/2, záhrada o výmere 891 m
2
 – predložil starosta. 

 

Uznesenie č. 25/2020    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

kúpu pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 39/2, záhrada o výmere 891 m
2 

nachádzajúcej 

sa v katastrálnom území Nandraž,
 
zapísanej na LV č. 49 Miloš Ichnatólia, Komenského 1094/2, 

050 01 Revúca, ktorý je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 za kúpnu cenu 160,38 EUR. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 13. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2020 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 26/2020 :   

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 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020 starostom obce. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   b) prejednanie  návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 

2/2020 – predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 27/2020 :   

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 Nandraž k „Návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 

2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020“. 

b) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 –  

schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2020 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 28/2020 :   

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 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 3/2020 starostom obce. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

 

  K bodu 14. Rôzne záležitosti: 

  

   - informovanie o prolongácii úveru na ďalších 10 rokov 

   - informovanie o poskytnutí dotácie z  Banskobystrického samosprávneho kraja na vybavenie do 

miestnosti pre spoločenské podujatia vo výške 1500,00 EUR, 

   - informovanie o podaní žiadosti na MF SR o dotáciu na zateplenie Budovy s. č. 25 vo výške 

15000,00 EUR 

   - informovanie o novele exekučného zákona – ukončenie niektorých starých exekučných konaní, 

pretože uplynula rozhodná doba, informovanie o ponuke na mimosúdne vymáhanie 

pohľadávok od firmy Sloni, s.r.o. 

- informovanie o nedoplatkoch na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

o vyšších nákladoch za zber komunálneho odpadu, uloženie KO a poplatok za uloženie KO, 

doporučenie na zvýšenie sadzby za odvoz odpadu na 1 osobu za deň. 

- prejednanie času konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva – poslanci navrhujú začiatok 

konania zasadnutia OZ najskôr o 15 hod. v budúcnosti, starosta obce s tým súhlasil. 

 

       K bodu 15. Záver: 
  Starosta obce poďakoval všetkým  za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.      

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 16
00  

hod. 

        

   

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

                  Mgr. Martina Mišanková                                                                                                 

     

 

                                                                                                                       Ing. Marian Laciak 

                                                                                                                      starosta obce 
Overovatelia:  

 

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

                Karol Mikuš                                                                                  Ján Klimo 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


