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Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.06.2021 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Mgr. Martina Mišanková, starostka obce 

                              Poslanci: Ivan Poliak, Peter Požga, Karol Mikuš st., Karol Mikuš ml.  

   

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

  2.    Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca 

     3.    Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  4.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  5.    Kontrola plnenia uznesenia 

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

  7.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2020 

  8.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 

  9.    Organizačné záležitosti 

10.    Rôzne záležitosti 

11.    Záver                                           

 

   K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti: 

Rokovanie OZ  otvorila starostka  obce. Privítala  všetkých prítomných. Starostka konštatovala, 

že počet prítomných poslancov je 4  a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

   K bodu 3. Schválenie programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Návrh zmeny – z rokovania sa vypúšťa Bod 2 zloženie sľubu poslanca obecného  zastupiteľstva 

z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti náhradníka za poslanca p. Laciakovej  Boženy a  posúva 

sa na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 10/2021    

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva s navrhnutou zmenou.   

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)              
                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:  Požga Peter             

Overovatelia zápisnice: Poliak Ivan, Mikuš Karol  

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       
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                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia č. 1/2021 až 9/2021 z  ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 21.05.2021 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 11/2021    

 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 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 Hlasovanie:   za:              4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2020 a stanovisko hlavného 

kontrolóra: 

Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu Obce Nandraž za rok 2020 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 12/2021 :   

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 obce k Záverečnému účtu Obce Nandraž za rok 2020 

 b) schvaľuje 

     Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2020 a celoročné  hospodárenie bez výhrad 

 c) schvaľuje 

použitie  prebytku  v  sume  9981,26 EUR  zisteného  podľa  ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.  

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml. )                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0         

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2020: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2020 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 13/2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

berie na vedomie 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2020. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)               

                       proti :          0        
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                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020  predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 14/2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2021 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 15/2021 :   

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 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 2/2021 starostom obce. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie Návrhu – použitie rezervného fondu na rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 

súpisné číslo 25 – predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 16/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 9981,26 EUR  na  rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 

súpisné číslo 25. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0    

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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   c) prejednanie  návrhu  Zmeny rozpočtu  Obce Nandraž  na  rok  2021 rozpočtovým opatrením č. 

3/2021 – predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 17/2021 :   

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 Obce Nandraž k „Návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 

2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021“. 

b) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Poliak, Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Rôzne záležitosti: 

-  Deň  detí  sa  uskutoční  3.7.2021  v záhrade  bývalého  obecného  úradu, staršie deti budú mať 

streleckú súťaž na ihrisku. Občerstvenie a ceny zabezpečí obec.  

   - Návrh  p.  I.  Poliaka  na schválenie odmeny pre p. starostku – prejednávať  sa bude na ďalšom 

   rokovaní OZ. 

   - Návrh na monitorovanie rizikových miest čiernych skládok, je potrebné zakúpiť fotopasce. 

 

       K bodu 11. Záver: 

  Starostka obce poďakovala všetkým  za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.      

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1700  hod. 

        

   

Zapísal:   ..............................................    

                 Požga Peter                                                                                              

     

 

                                                                                                                  Mgr. Martina Mišanková 

                                                                                                                  starostka obce 
Overovatelia:  

 

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

                Ivan Poliak                                                                                 Karol Mikuš st. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


