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ROK 2020 

Úvod 

Rok 2020 bol rokom volebným. V tomto roku sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky. Za predsedu vlády SR bol vymenovaný Igor Matovič, predseda strany OĽANO. Tento 

rok na Slovensku bolo prvýkrát potvrdené ochorenie COVID-19 dňa 6.3.2020 a Úrad verejného 

zdravotníctva SR vydal Rozhodnutie verejnou vyhláškou – zákaz hromadných podujatí 

športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy. Generálny riaditeľ svetovej zdravotníckej 

organizácie vyhlásil dňa 11.3.2020 pandémiu ochorenia CIVID-19. Dňa 16.3.2020 bol vyhlásený 

núdzový stav na území SR a skončil odo dňa 14.6.2020. Druhá vlna ochorenia COVID-19 začala 

v septembri a dňom 1.10.2020 bol vyhlásený núdzový stav na obdobie 45 dní na postihnutom 

území SR. 

Samospráva obce a rozpočet obce 

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

aj 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 

zastupiteľstve. Obecné zastupiteľstvo kvôli pandémii ochorenia COVID-19 zasadalo 2 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.  Dňa 01.10.2020 sa presťahoval Obecný úrad do zrekonštruovaných 

priestorov v Budove č. 25. 

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.   

HOSPODÁRENIE OBCE: 

  

Schválený 

rozpočet 

 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej zmene  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom  95270,00 123342,00 118666,31 96,21 

z toho :     

Bežné príjmy 76914,00 88568,00 94220,78 106,38 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 18356,00 34774,00 24445,53 70,29 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 
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Výdavky celkom 95270,00 123342,00 108685,05 88,12 

z toho :     

Bežné výdavky 76914,00 88568,00 84239,52 95,11 

Kapitálové výdavky 18356,00 34774,00 24445,53 70,29 

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 9981,26 - 

Vylúčenie z prebytku - - 0,00 - 
Upravené 

hospodárenie obce 
- - 9981,26 - 

 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 9981,26 EUR bol použitý na tvorbu rezervného 

fondu za rok 2020. 

 

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 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, formou menších obecných služieb a formou projektu 

„Pomôž svojej obci“, 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 do Národnej rady SR. Obec prijala účelovo určenú dotáciu vo výške 

1500,00 EUR z Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – vybavenie miestnosti pre 

spoločenské podujatia. Obec prijala transfer zo Štatistického úradu SR vo výške 1032,00 EUR na 

úhradu preneseného výkonu ŠS pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov 

a bytov. 

 Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrilo technické zhodnotenie stavby – 

Rekonštrukcia nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 v miestnostiach pre spoločenské podujatia 

– osekanie a oškrabanie starej omietky, odsekanie a  odobratie stien z obkladačiek, potiahnutie 

vnútorných stien sklotextilnou mriežkou, stierkovanie a maľovanie stien, búracie práce, 

betónovanie, elektroinštalácia, osadenie vonkajších a vnútorných dverí a zárubní, oprava 

sociálnych zariadení, pokládka dlažby a obkladu. 
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Voľby do NR SR  2020 

Dňa  29. februára  2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom okrskovej volebnej komisie: Dezider Belica 

Podpredsedom okrskovej volebnej komisie: Daniela Piliarová 

 

Členovia okrskovej volebnej komisie:  Etela Podhorányiová 

                                                               Jozef Nemetz 

                                                               Alena Laciaková 

                                                               Atila Fiľo 

Výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov..................................188 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní..................................87                                

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §241)...........................87 

Počet voličov, korí zaslali návratnú obálku z cudziny........................0                                                                               

Počet platných odovzdaných hlasov.................................................85                             

 

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

 

Slovenská ľudová strana                                                                                          č. 1            2 

DOBRÁ VOĽBA                                                                                                    č.  2            0 

Sloboda a solidarita                                                                                                 č.  3            3 

SME RODINA                                                                                                        č.  4            6 

Slovenské hnutie Obrody                                                                                        č.  5            0 

ZA ĽUDÍ                                                                                                                 č.  6            1 

MÁME TOHO DOSŤ                                                                                             č.  7            0 

Hlas pravice                                                                                                             č.  8            0 

Slovenská národná strana                                                                                        č.  9            1 

Demokratická strana                                                                                               č. 10            0       

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  č. 11          22 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia                           č. 12           1 

STAROSTOVIA a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI                                                     č. 13           0 

99% - občiansky hlas                                                                                               č. 14           1 

Kresťanskodemokratické hnutie                                                                              č. 15           0 

Slovenská liga                                                                                                          č. 16           0 

VLASŤ                                                                                                                     č. 17           2 

MOST – HÍD                                                                                                            č. 18           0  

SMER – sociálna demokracia                                                                                   č. 19         27 

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby                                                           č. 20           0 

HLAS ĽUDU                                                                                                            č. 21           0 
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Maďarská komunitná spolupatričnosť                                                                      č. 22        0  

Práca slovenského národa                                                                                         č. 23        0 

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                                                č. 24       17 

Socialisti.sk                                                                                                               č. 25         2 

    

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 2020 
 

Detí z našej obce dochádzajú do  materskej školy v Rákoši. Riaditeľkou bola Mgr. Magdaléna 

Micskiová a školníčkou bola pani Katarína Štrompová. Prevádzka škôlky bola poldenná.  

 

Zoznam detí, ktorí dochádzali do materskej školy v Rákoši: Marko Anderko, Nikolas Kótai, 

Viktor Michal Piliar.   

Základnú školu s materskou školou  v Jelšave  začali od septembra 2020 navštevovať : Dominik 

Brindzák, Lea Brindzáková, Brian Berente, Kevin Čonka, Petra Grendelová. Základnú školu J. 

A. Komenského v Revúcej začali od septembra 2020 navštevovať Marek Badín a Základnú 

školu Hviezdoslavova v Revúcej Timea Weisová. 

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

Jelšava  bolo 49.  

 Zmeny v počte obyvateľov 

Počet obyvateľov k 31.12.20 bol  274 (deti od narodenia až do 18 rokov veku – 83, dospelé 

osoby nad 18 rokov veku 191). Obyvateľstvo produktívneho veku (15-59 rokov) 59,49 %, 

predproduktívna skupina deti do 15 rokov 28,10 %, v poproduktívnom veku dôchodcovia 12,41 

%. 

Narodenie :  Leontína Čipkéšová, Maximilián Kótai, Radoslav Dono, Andrej Dono, Matthias  

                      Grulyo 

Úmrtie:         Ľudovít Kováčik, Mária Medveová   

 

Na trvalý pobyt sa prihlásili:        Zoltán Kalocsai        – Nandraž 65 

    

                                                          

Z trvalého pobytu sa odhlásili :     Ľubomír Sojka         – Nandraž 30 

                                                          Sebastián Čipkéš      – Nandraž 32 

                                                          Leontína Čipkéšová  – Nandraž 32 

                                                          Markéta Havranová  – Nandraž 32 

                                                          Alex Hudeček           – Nandraž bez súpisného čísla 

                                                          Filip Hudeček            – Nandraž bez súpisného čísla 

                                                          Michaela Donová      – Nandraž bez súpisného čísla                                                                                                                         
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Nezamestnanosť v obci: K 31.12.2020 bolo evidovaných 31 uchádzačov o zamestnanie  (z toho 

žien 23), čo predstavuje 11,31 % z celkového počtu obyvateľov obce a 19,74 % 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 13 hodine prevažne vo filiálke v Rákoši. 

Priemerná účasť na bohoslužbách bola 3-4 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.  

Uvítanie do života sa nekonalo. 

Občianske obrady:   Ján Anderko, Mária Medveová                             

 

Životné jubileá:        Nataša Kótaiová        -    60 rokov 

                                 Ján Klimo                  -    70 rokov 

                                 Ladislav Piliar           -    70 rokov 

                                 Irena Zubajová          -    65 rokov 

                                 Ľudovít Kováčik       -    90 rokov 

                                 Agnesa Grendelová   -   70 rokov 

                                 Barnabáš Kótai          -   60 rokov 

 

Kultúra 

 

Dňa 29.08.2020 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. K magickým dňom 

predvianočného obdobia, ku ktorému sa na starej dedine viazali viaceré zvyky, tradície a hry, 

patril deň svätej Lucie – vyháňanie bosoriek. Túto tradíciu zorganizovala Mgr. Martina 

Mišanková v spolupráci s deťmi z obce a konala sa 13.12.2020. 

 

Počasie 2020 
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Rok 2020 bol najteplejší za posledných 150 rokov. Dňa 24.7.2020 obec zasiahla búrka  

s prívalovými zrážkami. Prietrž mračien vybrežila Nandražský potok a padal aj ľadovec.  

                                                                                                                                              

                                                                                                               Helena Zimanová 

                 kronikárka obce 

 

 

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.10.2021,  uznesením č. 

25/2021.                                                            

 

      

 

 

 

 

 

 


