Z á p i s n i c a č. 4
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž
konaného dňa 07.12.2020
_________________________________________________________________
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
Viera Šmidtová, Zuzana Medveová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti
Schválenie programu IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Návrh VZN č. 2/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce
Nandraž
Správa o finančnej kontroly č. 1/2020
Návrh Rozpočtu Obce Nandraž na roky 2021-2023 a stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Organizačné záležitosti
Rôzne záležitosti
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 IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 29/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
schvaľuje
program IV. 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:
proti :

5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
0
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zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Kontrola uznesenia:
Uznesenia č. 16/2020 až 28/2020 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
17.06.2020 boli splnené.
Uznesenie č. 30/2020 :
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 III. 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 – Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom na území obce Nandraž:
Návrh VZN č. 2/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce
Nandraž predložil starosta obce.
Uznesenie č. 31/2020 :
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. 2/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom na území obce Nandraž.
Hlasovanie: za:
4 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 1 (Požga)
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2020 :
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2020 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór Obce
Nandraž.
Uznesenie č. 32/2020 :
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. 1/2020.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 7. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2021 – 2023 a stanovisko hlavného
kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2021 – 2023.
Návrh – Rozpočet Obce Nandraž na roky 2021 - 2023 predložil
starosta obce
a stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2021 - 2023 – predložil hlavný kontrolór
obce.
Uznesenie č. 33/2020 :
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 k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2021 – 2023.
b) schvaľuje
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2021 (príjmová časť 89593,00 €, výdavková časť 8953,00 €)
c) berie na vedomie
Rozpočet Obce Nandraž na rok 2022 (príjmová časť 80213,00 €, výdavková časť 80213,00 €)
a na rok 2023 (príjmová časť 80833,00 €, výdavková časť 80833,00 €).
Hlasovanie:

za:
3 (Klimo, Poliak, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 2 (Mgr. Mišanková, Požga)
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 predložila Irena Gužáková.
Uznesenie č. 34/2020 :
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 I. polrok 2021.
Hlasovanie:

za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 9. Organizačné záležitosti:
a) prejednanie kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2019 predložil starosta
obce.
Uznesenie č. 35/2020 :
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 2019.
Hlasovanie: za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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b) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020 schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2020 starostom obce.
Uznesenie č. 36/2020:
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. 4/2020 – schválené
rozpočtové opatrenie č. 4/2020 starostom obce.
Hlasovanie:

za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

c) Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra predložil starosta obce.
Uznesenie č. 37/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 18 c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 30% základného platu za obdobie od 01.01.2020 do
30.11.2020.
Hlasovanie:

za:
2 (Klimo, Mgr.Mišanková)
proti :
3 (Poliak, Požga, Mikuš)
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie nebolo schválené.

d) prejednanie Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020 schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2020 starostom obce.
Uznesenie č. 38/2020:
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. 5/2020 – schválené
rozpočtové opatrenie č. 5/2020 starostom obce.
Hlasovanie:

e)

za:
5 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga, Mikuš)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

prejednanie žiadosti o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Nandraž – Požiarna
zbrojnica, Nandraž s. č. 68 na účel garážovania osobného auta a skladovacích priestorov –
žiadosť podala Ida Ennertová, Nandraž 84. Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola podaná v deň
konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta však s návrhom nesúhlasil nakoľko je
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Požiarna zbrojnica využívaná na parkovanie požiarneho auta a ďalšieho materiálu, ktorý slúži
na protipožiarne účely. V budúcnosti je možnosť využívať uvedenú nehnuteľnosť aktívne na
požiarne účely.
Uznesenie č. 39/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž
v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
berie na vedomie
žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Nandraž – Požiarna zbrojnica, Nandraž s.
č. 68 na účel garážovania osobného auta a skladovacích priestorov.
Hlasovanie:

za:
3 (Poliak, Mgr. Mišanková, Požga)
proti :
2 (Klimo, Mikuš)
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 10. Rôzne záležitosti:
- zástupcovia Evanjelickej cirkvi v Nandraži ponúkli na odpredaj Budovu č. 23, ktorá slúžila
v minulosti ako obecný úrad. Nakoľko nebola ponúknutá suma, obecné zastupiteľstvo sa
nevedelo vyjadriť. V prípade ak by bola suma pre obec prijateľná poslanci sa zhodli, že budú
súhlasiť s odkúpením uvedenej budovy
K bodu 11. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1700 hod.
Zapísala: ............................................
Mgr. Martina Mišanková
Ing. Marian Laciak
starosta obce
Overovatelia:
.........................................................
Peter Požga

...............................................
Ivan Poliak
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