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Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 06.10.2021 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Mgr. Martina Mišanková, starostka obce 

                              Poslanci: Peter Požga, Karol Mikuš st., Karol Mikuš ml., Božena Laciaková 

  Ďalší prítomní:  Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

 

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

  2.    Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca 

     3.    Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  4.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  5.    Kontrola plnenia uznesenia 

  6.    Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie                

         sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku 

  7.    Návrh  –  Zmeny  a  doplnky  č. 1 VZN  č.  1/2020  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  

         a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nandraž 

  8.    Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2021 

  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 2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – náhradník za poslanca: 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva Jánovi Klimovi zanikol mandát poslanca Obecného 

zastupiteľstva vzdaním sa mandátu. Na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastupuje p. 

Božena Laciaková ako náhradník – počet hlasov získaných vo voľbách v r.2018 – 57. 

Starostka obce prečítala znenie sľubu poslanca. Náhradník za poslanca p. Božena Laciaková 

povedala sľubujem a podpísala  pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. 

Uznesenie č. 18/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

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

a) berie na vedomie 

zánik poslaneckého mandátu poslanca Jána Klima vzdaním sa mandátu 

b) konštatuje, že 

pani Božena Laciaková dňa 06.10.2021 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 

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

 

Hlasovanie:    za:                                         3 ( Požga, Mikuš st., Mikuš ml.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                             0        

                         neprítomní pri hlasovaní:    0   
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   K bodu 3. Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 19/2021    

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

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

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:  Peter Požga             

Overovatelia zápisnice: Karol Mikuš st., Božena Laciaková  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia č. 10/2021 až 17/2021 z  II. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.06.2021 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 20/2021    

 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 II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na 

vybavovanie sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku. 

Stratou mandátu poslanca Mgr. Martina Mišanková a zaniknutím mandátu poslanca Jána Klima, 

došlo k uprázdneniu funkcie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na 

vybavovanie sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku. Z týchto dôvodov sa 

uskutočnila voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a  na 

vybavovanie sťažnosti, člena komisie ochrany verejného poriadku. 

 

Uznesenie č. 21/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

volí  

a) člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti 

Karol Mikuš ml., Božena Laciaková 
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b) člena komisie ochrany verejného poriadku Karol Mikuš ml., Božena Laciaková. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0         

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7.  Návrh –  Zmeny  a  doplnky  č. 1  VZN   č. 1/2020  o  nakladaní  s  komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nandraž: 

Návrh  –  Zmeny  a  doplnky   č. 1  VZN  č.  1/2020  o nakladaní   s   komunálnymi   odpadmi  a  

s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nandraž predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 22/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

schvaľuje 

Zmeny  a  doplnky  č. 1  VZN  č. 1/2020  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  s  drobnými  

stavebnými odpadmi na území obce Nandraž 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2021: 

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2021 predložila Irena Gužáková hlavný kontrolór 

Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č. 23/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18 f ods.1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

schvaľuje 

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2021. 

 

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

                       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. 4/2021 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2021 starostkou obce. 

 

Uznesenie č. 24/2021 :   

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. 4/2021 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 4/2021 starostkou obce. 
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Hlasovanie:   za:               4 ( Požga, Mikuš st., Mikuš ml., Laciaková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie  – kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž  rok 2020 predložila 

starostka obce. 

 

Uznesenie č. 25/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

schvaľuje 

Prvopis kroniky Obce Nandraž rok 2020. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

c) prejednanie Návrhu – Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - predložila 

starostka obce. 

 

Uznesenie č. 26/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

schvaľuje 

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Rôzne záležitosti a diskusia: 

 

- Starostka obce ocenila prácu p. Poliaka a p. Požgu, ktorí počas víkendov pomáhali pri 

čistení okolia cintorína. Vyčistili a odstránili tiež konáre z okolia prístupovej cesty na 

cintorín.  

- Starostka informovala, že sa vzdáva 1.platu starostu a vo výške prvého platu zakúpi 

ozdoby na vianočný stromček v obci. 

- Starostka informovala, že oslovila zástupcov podniku Lesy SR, š. p. vo veci opravy cesty 

na cintorín. V piatok 8.10.2021 prebehne stretnutie so zástupcami a obhliadka cesty na 

cintorín, ktorú lesy využívajú na vývoz dreva. 

- P. Mikuš ml. pripomenul, že je potrebné riešiť situáciu s túlavými psami v obci. 

 

       K bodu 11. Záver: 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1700  hod. 
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Zapísal:   ..............................................    

                 Požga Peter                                                                                              

     

 

                                                                                                                  Mgr. Martina Mišanková 

                                                                                                                  starostka obce 
Overovatelia:  

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

              Karol Mikuš st.                                                                            Božena Laciaková 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


