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ROK 2019 

Úvod 

   Rok 2019 bol pre našu obec významný, lebo bol prvým rokom funkcie niektorých novo 

zvolených poslancov Obecného zastupiteľstva a bol aj rokom volebným. V tomto roku sa 

uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu. Za 

prezidentku SR bola dňa 15. júna 2019 inaugurovaná Mgr. Zuzana Čaputová. V septembri sa 

uskutočnili nové voľby do samosprávy obcí – opakované voľby starostu obce v súvislosti 

s konaním sťažnosti kandidáta na funkciu starostu obce Petra Požgu a Rozhodnutím 

Ústavného súdu SR Košice. Pre občanov boli najdôležitejšie voľby do orgánov samosprávy 

obcí.  

Samospráva obce a rozpočet obce 

    Starostom obce bol Ing. Marian Laciak. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová. Starosta 

obce i pracovníčka zodpovedne a svedomito pristupovali k svojej práci a plneniu rôznych 

úloh. Starosta obce spolupracoval s poslancami OZ a všetky vzniknuté problémy sa riešili na 

zasadaní obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne 5 x do roka. 

Riešili  sa tu požiadavky i sťažnosti od občanov a starosta pravidelne informoval poslancov o 

tom, čo sa v obci spravilo. V danom období zasadala komisia na ochranu verejného záujmu 

a inventarizačná komisia.   

  V rámci aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a menších obecných služieb 

v obci sa vykonali   tieto práce: čistenie obecných ciest, priekop a verejných priestranstiev, 

kosenie cintorína, ihriska a verejných priestranstiev, údržba obecných budov a  objektov, 

separovanie odpadu a udržiavanie čistoty pri kontajneroch.   

  Pri príležitosti 65. výročia vzniku Slovenského hydrometeorologického ústavu bol zaslaný 

našej obyvateľke pani Etele Podhorányiovej „Ďakovný list“ od generálneho riaditeľa SHMÚ 

za dlhoročnú prácu dobrovoľného pozorovateľa Štátnej hydrologickej siete. Pani 

Podhorányiová z Prameňa pri kasni každý týždeň merala teplotu, prietok a mesačne zasielala 

hlásenia SHMÚ. 

HOSPODÁRENIE OBCE: 

  

Schválený 

rozpočet 

 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej zmene  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom  72595,00 142505,00 146633,83 102,89 

z toho :     

Bežné príjmy 72595,00 84688,00 94066,94 111,07 

Kapitálové príjmy 0,00 45510,00 45510,00 100,00 
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Finančné príjmy 0,00 12307,00 7056,89 57,34 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Výdavky celkom 72595,00 142505,00 115215,05 80,85 

z toho :     

Bežné výdavky 72595,00 84688,00 77648,16 91,69 

Kapitálové výdavky 0,00 57817,00 37566,89 64,97 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Rozpočet obce  0,00 0,00 31418,78 - 

Vylúčenie z prebytku - - 15000,00 - 
Upravené 

hospodárenie obce 
- - 16418,78 - 

 

Hospodárenie obce bolo upravené o nevyčerpanú dotáciu MF SR Bratislava určenú na 

kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia obecného úradu vo výške 15000,00 EUR. 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 16418,78 EUR bol použitý na tvorbu rezervného 

fondu za rok 2019. 

 

Bežné príjmy:  Daňové príjmy - podielové dane, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za 

komunálny odpad. Nedaňové príjmy – príjem z prenajatých pozemkov, príjem z prenajatých 

budov a objektov, príjem z prenajatého náradia, administratívne poplatky a  iné poplatky, 

poplatky za predaj služieb, poplatky za znečisťovania ovzdušia, príjem z náhrad poistného 

plnenia, z dobropisov – preplatok za energie, vratky z ročného zdravotného poistenia. 

Transfery: Obec prijala transfer z ÚPSV a R Revúca  na zabezpečenie realizácie aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby a formou menších obecných služieb, transfer z ÚPSV 

a R Revúca na základe § 28 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej  núdzi  a  o  zmene 

a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol poukázaný obci ako 

osobitnému príjemcovi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre oprávnené osoby, 

transfer z ÚPSV a R Revúca na základe podľa § 12 odst. 2, § 17 a § 8 ods.1 zákona 600/2003 

Z. z. ktorý bol poukázaný obci ako osobitnému príjemcovi pre výplatu prídavku na dieťa, z  

Okresného  úradu Rimavská Sobota prijala transfer na vykonanie volieb prezidenta SR, volieb 

do Európskeho parlamentu a nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Obec prijala 

účelovo určenú dotáciu vo výške 2000,00 EUR z Banskobystrického samosprávneho kraja na 

projekt – oprava oplotenia cintorína. Obec prijala účelovo určenú dotáciu vo výške 30000,00 

Eur z Environmentálneho fondu Bratislava na projekt Vodovod Nandraž na kapitálové 

výdavky  a  účelovo určenú dotáciu vo výške 15000,00 Eur z MF SR Bratislava na projekt 

Rekonštrukcia obecného úradu na kapitálové výdavky. 

  Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrilo zrealizovanie časti projektu 

Vodovod Nandraž a technické zhodnotenie stavby – rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 
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súpisné číslo 25 – zapojenie energií, inštaláciu kamerového a zabezpečovacieho systému, 

osadenie vchodových dverí, murovanie priečok, odstránenie starej farby.    

Voľby. 

Dňa  16. marca 2019 sa konali Voľby prezidenta Slovenskej republiky. 

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom okrskovej volebnej komisie: Dezider Belica 

Podpredsedom okrskovej volebnej komisie: Marta Mišanková 

 

Členovia okrskovej volebnej komisie:  Jozef Nemetz 

                                                             Ján Klimo 

                                                             Daniela Piliarová 

Výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov..................................191 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní..................................64                                

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku...............................................64                                                                               

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.........64                             

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov :    

 

  1. Béla Bugár, Ing. ............................................................................1 

  2. Zuzana Čaputová, Mgr. .................................................................9 

  3. Martin Daňo ..................................................................................0 

  4. Štefan Harabin, JUDr. ...................................................................8 

  5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. .................................................1 

  6. Marian Kotleba, Ing. Mgr. ...........................................................21 

  7. Milan Krajniak, Bc. ........................................................................0 

  8. József Menyhárt, PaedDr., PhD. ....................................................0 

  9. František Mikloško, RNDr. ............................................................0 

10. Robert Mistrík, Dr. Ing. ..................................................................0 

11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. .......................................................24 

12. Róbert Švec, Mgr. ...........................................................................0 

13. Bohumila Tauchmannová, Ing. .......................................................0 

14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. .........................................................0 

15. Ivan Zuzula, RnDr., CSc. ................................................................0 

 

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konalo 30. marca 2019. 

Výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov...................................193 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní...................................54                                
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Počet voličov, ktorí odovzdali obálku................................................54                                                                               

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov..........54                             

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov :   

  

  1. Zuzana Čaputová, Mgr. ................................................................22 

  2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. .......................................................32 

 

Dňa 25.05.2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. 

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom okrskovej volebnej komisie: Dezider Belica 

Podpredsedom okrskovej volebnej komisie: Jozef Nemetz 

 

Členovia okrskovej volebnej komisie:  Dušan Goštán 

                                                             Ján Klimo 

                                                             Daniela Piliarová 

Výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov..................................192 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní..................................35                                

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku...............................................35                                                                               

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.........35                             

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia                 Číslo strany   Počet platných hlasov  

 

SMER  - sociálna demokracia .....................................................č.    1              19  

Kresťanská demokracia – Život a prosperita ...............................č.   2                0 

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ...................................č.   3              13 

KOREKTÚRA – Andrej Hryc ....................................................č.   4               0 

Slovenská národná strana .............................................................č.   5               2 

SME Rodina - Boris Kollár ..........................................................č.   6               0 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) .........................č.   7               1 

Starostovia a nezávislí kandidáti ..................................................č.   8               0 

Strana práce ..................................................................................č.   9               0 

Strana tolerancie a spolunažívania ...............................................č. 10               0 

HLAS ĽUDU ...............................................................................č. 11               0 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia ................................č. 12               0 

DOPRAVA ..................................................................................č. 13               0 

Kresťanskodemokratické hnutie ...................................................č. 14              0 

Strana zelených .............................................................................č. 15              0 

MOST – HÍD ................................................................................č. 16              0 
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PRIAMA DEMOKRACIA ..........................................................č. 17              0 

Strana rómskej koalície – SRK ......................................................č. 18             0 

Slovenská konzervatívna strana .....................................................č. 19             0 

Slovenská národná jednota – strana vlastencov ............................č. 20             0 

Strana maďarskej komunity ...........................................................č. 21            0 

DOMA DOBRE ............................................................................č. 22            0 

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce...č. 23            0 

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA ....................................č. 24            0 

Sloboda a solidarita ........................................................................č. 25           0 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ........................................č. 26           0 

NAJ – Nezávislosť a Jednota .........................................................č. 27           0 

Kresťanská únia ..............................................................................č. 28           0 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU–občianska demokracia...č. 29           0 

Demokratická strana .......................................................................č. 30           0 

NÁRODNÁ KOALÍCIA ..............................................................č. 31           0    

 
                               
Dňa  21. Septembra  2019 sa konali nové Voľby do orgánov samosprávy obcí – voľby starostu obce. 

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom miestnej volebnej komisie: Milan Šmidt st. 

Podpredsedom miestnej volebnej komisie: Daniela Piliarová 

 

Členovia miestnej  volebnej komisie:   Zuzana Medveová 

                                                             Mária Medveová 

                                                             Viera Šmidtová 

                                                                                                                           

V obci sa zistili tieto výsledky: 

Počet volebných obvodov.............................................................................1  

                      

Počet volebných okrskov ..............................................................................1                                                                         

                                                                                                               

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku ................................1                                                    

                 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov .......................................189             

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..........................................109                                    

                                                  

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .......................................................109                 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

do obecného zastupiteľstva .......................................................................  ___ 

                                            

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť ..........................................................___ 



6 

 

Počet zvolených poslancov .........................................................................___  

                              

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

 starostu obce ............................................................................................109 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 

1.  Ing. Marian Laciak, SMER-SD                                                        86 

2.  Peter Požga, nezávislý kandidát                                                       23 

Za starostu obce Nandraž bol zvolený Ing. Marian Laciak. 

Činnosť podnikov 

  V obci funguje jedna predajňa potravín : Rozličný tovar Ing. Marian Laciak. 

 

 Nachádza sa tu aj firma na spracovanie dreva:  Marek Mišanko - Drevoslužby 

 

Školstvo 2019 

Detí z našej obce dochádzajú do  materskej školy v Rákoši. Riaditeľkou bola pani Eva 

Badínová do 30.06.2019 a školníčkou pani Katarína Štrompová. Od 01.09.2019 bola 

riaditeľkou MŠ v Rákoši Mgr. Magdaléna Micskiova. Prevádzka škôlky bola poldenná. 

Zoznam detí, ktorí dochádzali do materskej školy v Rákoši: Petra Grendelová, Brian Berente, 

Viktor Michal Piliar. Do materskej školy v Jelšave dochádzal Marek Badín. 

Základnú školu s materskou školou  v Jelšave  začali od septembra 2019 navštevovať : 

Štefánia Mušuková, Jana Brindzáková.    

Počet školopovinných detí do 16 rokov, ktorí navštevovali Základnú školu s materskou 

školou Jelšava  bolo 44, Základnú školu Lubeník 3, Základnú školu Revúca 2. 

 

Zmeny v počte obyvateľov 

Počet obyvateľov k 31.12.2019 bol  277 (deti od narodenia až do 18 rokov veku – 85, dospelé 

osoby nad 18 rokov veku 192). Obyvateľstvo produktívneho veku (15-59 rokov) 56,68 %, 

predproduktívna skupina deti do 15 rokov 30,32 %, v poproduktívnom veku dôchodcovia 

13,00 %. 

Narodenie :  Dávid Brindzák, Filip Hudeček, Darina Brindzáková, Lukas Dráb, Damián 

Ruszó 

Úmrtie:        Ján Bobonšic, Ján Anderko 

Na trvalý pobyt sa prihlásili:         Viktor Michal Piliar   – Nandraž 94 
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                                                          Lucia Anderková        – Nandraž 86 

                                                          Lucia Anderková ml.  – Nandraž 86 

Z trvalého pobytu sa odhlásili :     Róbert Ruszó ml.          – Nandraž 22 

                                                          Stanislav Brindzák ml.  – Nandraž 61 

                                                          Mária  Bobonšicová      – Nandraž 37 

                                                          Jozef Anderko               – Nandraž 32 

                                                          Margita Goštánová        – Nandraž 39 

                                                          Michal Nižník                – Nandraž 50 

                                                                                                                  

Nezamestnanosť v obci:  K 31.12.2019 bolo evidovaných 32 nezamestnaných obyvateľov, 

čo predstavuje 11,56 % z celkového počtu obyvateľov obce a 20,39 % z produktívneho veku. 

 

Cirkevný život 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nandraž je začlenený do Gemerského seniorátu ECAV 

na Slovensku a administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá 

Lúka. Presbyterstvo je výkonný orgán na každej úrovni, zložený z presbyterov. 

 

Administrujúci farár:      Mgr. Dušan Pavel Hrivnak  

Kantorka:                        Bc. Katarína Šedivá 

Zborová dozorkyňa:        Martina Jesenáková 

 

  Služby Božie sa konali druhú nedeľu v mesiaci o 14 hodine. Priemerná účasť na 

bohoslužbách bola 4-6 ľudí.  

 

Práca zboru pre občianske záležitosti 

   Členmi ZPOZU boli  pani  Božena Laciaková a pán Ján Klimo. Vykonávali smútočné 

rozlúčky, pripomínali si životné jubileá a organizovali kladenie venca k pomníku padlým z I. 

a  II. svetovej vojny. Dňa 17.04.2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž schválilo nových 

členov ZPOZU: Ivan Poliak, Mgr. Martina Mišanková, Peter Požga a Karol Mikuš. Spolu s 

 novými členmi ZPOZU sa organizoval MDD, Deň úcty k starším, stretnutie pri jedličke 

s Mikulášom a vianočné stretnutie. 

Uvítanie do života sa nekonalo. 

Občianske obrady:     Margita Goštánová, Ján Bobonšic 

Životné jubileá:         Pavlína Brzáčová          -   70 rokov 

                                   Božena Laciaková        -   65 rokov 

                                   Mária Medveová          -   80 rokov 

                                   Ján Belán                      -   90 rokov 

                                   Mária Kótaiová             -   65 rokov    

                                   Ing. Marian Laciak       -   65 rokov 

                                   Dušan Brzáč                 -   70 rokov 
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Kultúra 

 

   V rámci tradičných súťaží Dní mesta Jelšava 2019 sa uskutočnil dňa 8. júna 2019 XV. 

ročník súťaže vo varení gemerských guliek. Naše štvorčlenné družstvo v zložení Božena 

Laciaková, Janka Kubusová, Jana Ďurianová a Milan Šmidt sa zúčastnilo tejto súťaže vo 

varení gemerských guliek v Jelšave.  

  Dňa 07.07.2019 noví členovia ZPOZU Mgr. Martina Mišanková, Poliak Ivan, Požga Peter 

organizovali MDD. Pre deti zabezpečili nafukovaciu atrakciu – skákadlo včielka. Konali sa 

rôzne športové hry pre deti a väčšie deti hrali futbal. Deťom bolo poskytnuté občerstvenie 

cukrová vata, sladkosti  a čapovaná kofola.   

  Dňa 30.08.2019 pri príležitosti SNP sa konalo kladenie venca k pomníku padlým z I. a II. 

svetovej vojny. Účastníkov privítal na dvore obecného úradu starosta obce Ing. Marian 

Laciak. Potom sa všetci účastníci  presunuli k pomníku padlým, kde si prítomní vypočuli 

báseň členky ZPOZu pani Boženy Laciakovej a príhovor člena ZPOZu  pána Jána Klima. 

  Dňa 13.11.2019 sa konalo posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Slávnosť sa 

začala  básňou členky ZPOZu pani Boženou Laciakovou  a  príhovorom starostu obce Ing. 

Marianom Laciakom. Po ňom vystúpili s básňami a pesničkami deti, ktoré navštevujú 

Materskú školu v Rákoši. Po deťoch si zúčastnení vypočuli príhovor člena ZPOZu  pána Jána 

Klima pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

   Dňa 13.12.2019 sa konalo stretnutie pri stromčeku s Mikulášom a jeho družinou spojené 

s odovzdávaním mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov. 

  Dňa 14.12.2019 sa konalo vianočné stretnutie spojené so zdobením medovníčkov 

a vyrábaním gágoríkov. Mgr. Martina Mišanková s deťmi nacvičila folklórny program 

„Betlehemské svetlo“. S týmto programom sa v novembri zúčastnili aj na akcii v Rákoši 

„Roztratené zrnká“. Prítomní sa zabavili pri zdobení medovníčkov, vyskúšali si výrobu 

gágoríkov a  zahriali sa pri vianočnom punči. 

   

Počasie 2019 

V roku 2019 boli nadpriemerné teploty v mesiaci jún, najteplejšie bolo na východe Slovenska. 

Extrémne suchá boli na 20 % územia na Slovensku. Dňa 6.10.2019 sa ochladilo na 7 stupňov. 

 

                                                                                                                                      Helena Zimanová 

                 kronikárka obce 

 

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.12.2020, uznesením č. 

35/2020.  
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