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Z á p i s n i c a  č.  7 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.04.2021 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:         Ján Klimo – poslanec a zástupca starostu obce 

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

                                           

PROGRAM:  

 

  1.   Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

     2.   Schválenie programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.   Kontrola plnenia uznesenia 

  5.   Prejednanie ponúk na priamy prenájom nebytových priestorov Obce Nandraž 

  6.   Organizačné záležitosti 

     7.   Rôzne záležitosti 

     8.   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 4 a zasadanie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

  K bodu 2. Schválenie programu VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 51/2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

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

                                         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:              4 (Klimo, Poliak, Mgr. Mišanková, Požga)               

                         proti :          0        

                          zdržal sa:    0       

                          neprítomní pri hlasovaní: 0 

K bodu 4. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia  č. 46/2021 až č. 50/2021 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

13.04.2021 boli splnené. 
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Uznesenie č. 52/2021 :   

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 zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

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

                           proti :          0        

                           zdržal sa:    0       

                           neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Prejednanie ponúk na priamy prenájom nebytových priestorov Obce Nandraž : 

Obec Nandraž prijala jednu ponuku – „Prenájom obchod“ od súkromného podnikateľa Mareka 

Urbana MSI, Rákošská Baňa 270. 

 

Uznesenie č. 53/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

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

a) berie na vedomie 

zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov Obce Nandraž v budove Obecného 

úradu, Nandraž č. 25. 

b) schvaľuje 

v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 9a ods. 9 písm. c) priamy prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu, 

Nandraž č. 25, ktorá je zapísaná na LV č. 357, katastrálne územie Nandraž, parcela číslo 96. 

Predmet nájmu – nebytové priestory vo výmere 78,54 m2, cena nájmu 12,00 EUR/1 m2/ 1 rok pre 

súkromného podnikateľa  (živnostníka)   Mareka Urbana MSI, Rákošská Baňa 270, 049 61 Rákoš, 

IČO: 44368666 za účelom prevádzkovania predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi (predaj 

potravín a  rozličného tovaru). 

c) poveruje  

zástupcu starostu obce vykonaním všetkých potrebných úkonov k uzatvoreniu nájomnej zmluvy 

so súkromným podnikateľom Marekom Urbanom MSI, Rákošská Baňa 270, 049 61 Rákoš. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Organizačné záležitosti: 

- prejednanie žiadosti o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – Požiarna zbrojnica. 

Vzhľadom k tomu, že na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce treba postupovať podľa 

zákonu č. 138/1991 zb. o majetku obcí prejednanie sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

   K bodu 7. Rôzne záležitosti: 

- prejednanie odstránenia čiernej skládky za rybníkom v k. ú. Nandraž, ktoré je naplánované počas 

brigády 1. mája 2021 – poslanci schválili preplatenie finančných prostriedkov na kúpu potravín 

a občerstvenia pre zúčastnených. 

 

   K bodu 8. Záver: 
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Zástupca starostu obce poďakoval všetkým  za účasť a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1600  hod. 

         

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

                       Mgr. Martina Mišanková                                                               

                                                                        

                                                                                                                      Ján Klimo 

                                                                                                      zástupca starostu obce 
 

 

 

Overovatelia:  
 

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

            Peter Požga                                                                                   Ivan Poliak 

 


