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Zápisnica č. 5 
z  mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  Obce Nandraž,  

konaného dňa 18.01.2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ján Klimo – poslanec a zástupca starostu  

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

                           

 PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

2. Schválenie programu V. mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesenia 

5. Prejednanie mandátu starostu obce- zánik mandátu starostu smrťou 

6. Zriadenie inventarizačnej komisie, voľby predsedu a členov 

7. Určenie platu zástupcu starostu obce 

8. Prejednanie predloženia žiadosti o vyhlásenie nových volieb starostu obce   

9. Organizačné záležitosti 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti: 

Rokovanie  OZ  otvoril  zástupca starostu obce Ján Klimo. Privítal  všetkých prítomných. 

Zástupca starostu konštatoval, že počet  prítomných  poslancov je 5 a mimoriadne zasadanie 

Obecného  zastupiteľstva je uznášania schopné. 

   

   K bodu 2. Schválenie programu V. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 40/2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program V. mimoriadneho zasadania 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:     Ján Klimo, Karol Mikuš 

                                            

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

                         proti :          0        

                          zdržal sa:    0       

                          neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 
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Uznesenia  č. 29/2020 až  39/2020 z IV. zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

07.12.2020 boli splnené. 

 

Uznesenie č. 41/2021 :   

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 IV. zasadania Obecného zastupiteľstva.   

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

                           proti :          0        

                           zdržal sa:    0       

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

  

K bodu 5. a 6. Prejednanie mandátu starostu obce – zánik mandátu starostu smrťou, 

zriadenie inventarizačnej komisie, voľby predsedu a členov: 

 

Uznesenie č. 42/2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

A) berie na vedomie, 

     že starosta obce Nandraž dňa 13.01.2021stratil funkciu 

B) konštatuje, že 

     Podľa  § 13a  ods. 1 písm. i)   zákona  o  obecnom  zriadení  mandát  starostu  zaniká  smrťou  

     starostu 

C) schvaľuje 

• inventarizačnú komisiu v zložení: Klimo Ján, Poliak Ivan, Mikuš Karol 

• zmenu na podpisovom vzore na bankových účtoch 

zástupca starostu obce Ján Klimo 

administratívny zamestnanec Helena Zimanová 

 

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

                           proti :          0        

                           zdržal sa:    0       

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Určenie platu zástupcu starostu obce: 

 

Uznesenie č. 43/2021: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje 

plat zástupcovi starostu Obce Nandraž Jánovi Klimovi 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. 2019 a 

násobku 1,65 t. j.  plat 563,13 € (čiastočný úväzok – 12,50 hodín týždenne/ 2,50 hodín denne) s 

účinnosťou odo dňa zaniknutia mandátu starostu obce. 

 

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

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0  

                       neprítomní pri hlasovaní:0 
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K bodu 8. Prejednanie predloženia žiadosti o vyhlásenie nových volieb starostu: 

 

Uznesenie č. 44/2021 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

žiada 

A) zástupcu starostu obce, 

     aby  predsedovi  Národnej  rady SR  prostredníctvom  MV SR  predložil žiadosť o vyhlásenie   

     nových volieb 

B) zástupcu starostu obce, 

     aby do vykonania nových volieb plnil úlohy starostu obce v plnom rozsahu 

C) inventarizačnú komisiu, 

     aby vykonala  fyzickú inventarizáciu majetku obce ku dňu 31.01.2021 

 

K bodu 9.  Organizačné záležitosti: 

 

a) prejednanie návrhu na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2020 – úmrtie starostu 

obce. 

Uznesenie č. 45/2021 

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje  

vyplatenie náhrady platu zosnulému starostovi obce Ing. Marianovi Laciakovi za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2020 v rozsahu 23 dní.  

 

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

                       proti :                 0         

                       zdržal sa:            0  

                       neprítomní pri hlasovaní:0 

- p.  Požga navrhol opraviť zábradlie na moste pri budove bývalého obecného úradu, 

-  p. Požga navrhol opravu rozhlasu pri jeho rodinnom dome, p. Klimo navrhol zmenu nastavenia 

vypínania verejného osvetlenia, 

- poslanci sa dohodli na odstránenie čiernych skládok v intraviláne obce v spolupráci UoZ 

v rámci menších obecných služieb 

 

K bodu  10. Záver 

 

Zástupca starostu obce poďakoval všetkým  za účasť a ukončil mimoriadne zasadanie Obecného 

zastupiteľstva. 

Mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1400  hod. 

 

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

                   Mgr. Martina Mišanková                                                                   

                                                                                                                          Ján Klimo    

                                                                                                           zástupca starostu obce 

Overovatelia: 

                                        

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

                  Ján Klimo                                                                    Karol Mikuš 


