
 

 1 

 

Zápisnica č. 1 
z  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nandraž,  

konaného dňa 21.05.2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ján Klimo- poslanec a zástupca starostu obce 

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

                           Predseda MVK: Milan Šmidt 

Ďalší prítomní: Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

                           Helena Zimanová, administr. zamestnanec obce 

                           Karol Mikuš ml. – náhradník za poslanca 

 

       PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Určenie overovateľov zápisnice 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Kontrola plnenia uznesenia 

10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním 

11. Určenie platu starostu obce   

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

13. Návrh Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra  

14. Organizačné záležitosti 

15. Rôzne záležitosti 

16. Diskusia 

17. 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  zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa zápisnice: 

Zapisovateľka:     Helena Zimanová 

 

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

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 

K bodu 3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce: 

Predseda miestnej volebnej komisie Milan Šmidt informoval o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obce uskutočnených dňa 15. mája 2021. 
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Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

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

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií: 

 

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Mgr. Martina Mišanková zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0   

        

K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca: 

Poslanec Obecného zastupiteľstva Mgr. Martina Mišanková stratila mandát poslanca Obecného 

zastupiteľstva tým, že bola zvolená za starostu obce. Na uvoľnený mandát podľa výsledkov 

volieb nastupuje p. Karol Mikuš ml., ktorý v roku 2018 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

získal ako náhradník najväčší počet hlasov (59). 

Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca. Náhradník za poslanca p. Karol Mikuš ml. povedal 

sľubujem a podpísal  pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. 

 

Uznesenie č. 3/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

a) berie na vedomie 

stratu poslaneckého mandátu poslanca Mgr. Martina Mišanková 

b) konštatuje, že 

pán Karol Mikuš ml. dňa 21.05.2021 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Nandraži a ujal sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 1. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu: 

 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu. 
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Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 

K bodu 7. Určenie overovateľov  zápisnice: 

 

Overovatelia zápisnice: Klimo Ján, Mikuš Karol st. 

  

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

                                        

 

K bodu 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Návrh zmeny – z rokovania sa vypúšťa Bod 13. Návrh Záverečný účet Obce Nandraž za rok 

2020 a stanovisko hlavného kontrolóra, posúva sa na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje  

program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s navrhnutou zmenou. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

      

K bodu 9. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia  č. 51/2021 a č. 52/2021 zo VII. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.04.2021 boli splnené. Uznesenie č.53/2021 sa priebežne plní. 

 

Uznesenie č. 6/2021:   

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 VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu: 

Starosta obce informoval, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ivan Poliak. 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ivan Poliak. 
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Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 11.  Určenie platu starostu obce: 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

určuje 

plat starostovi Obce Nandraž Mgr. Martine Mišankovej 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. 2020 a 

násobku 1,65 t. j.  plat 1168,75  €  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 9/2021 :   

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 2021. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 ( Klimo, Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 14.  Organizačné záležitosti: 

Starostka obce Mgr. Martina Mišanková poďakovala zástupcovi starostovi p. Jánovi Klimovi za 

odvedenú prácu, p. Helene Zimanovej za  vedenie chodu obecného úradu. 

 

K bodu 15.  Rôzne záležitosti: 

Starostka obce poďakovala všetkým poslancom a ostatným účastníkom brigády, ktorá sa 

uskutočnila dňa 1.mája 2021 a ktorej cieľom bolo odstránenie čiernej skládky na viacerých 

miestach v k. ú. Nandraž.  

 

K bodu 16. Diskusia 

 

K bodu  17. Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým  za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1630  hod. 

 

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

                       Helena Zimanová                                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                                 Mgr. Martina Mišanková    

                                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia: 

                                        

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

             Klimo Ján                                                                         Mikuš Karol st. 


