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Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Mgr. Martina Mišanková, starostka obce 

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

  Ďalší prítomní:  Irena Gužáková, hlavný kontrolór obce 

 

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

  2.    Schválenie programu IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Návrh rozpočtu Obce Nandraž na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného    kontrolóra  

  6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

  7.    Návrh - Dodatok č. 3 k Zásadám o úhradách za poskytované služby obcou Nandraž  

  8.    Určenie platu starostky obce 

  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 3  a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

        

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

 

Uznesenie č. 27/2021    

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Požga, Mikuš st., Laciaková)              
                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:  Peter Požga             

Overovatelia zápisnice: Karol Mikuš st., Božena Laciaková  

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 4. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia č. 18/2021 až 26/2021 z  III. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

06.10.2021 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 28/2021    

 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 III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2022 – 2024. 

Návrh  –  Rozpočet    Obce     Nandraž    na   roky   2022  -  2024     predložila      starostka     

obce a stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2022 - 2024 – predložil hlavný 

kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 29/2021 :   

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 k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2022 – 2024. 

b) schvaľuje 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2022 (príjmová časť 81736,00 €, výdavková časť 81736,00 €) 

c) berie na vedomie 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2023 (príjmová časť 82836,00 €, výdavková časť 82836,00 €) 

a na rok 2024 (príjmová časť 83936,00 €, výdavková časť 83936,00 €). 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 predložila Irena 

Gužáková. 

 

Uznesenie č. 30/2021 :   

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 I. polrok 2022. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       
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                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Návrh - Dodatok č. 3 k Zásadám o úhradách za poskytované služby obcou 

Nandraž. 

Návrh - Dodatok č. 3 k Zásadám o úhradách za poskytované služby obcou Nandraž - predložila 

starostka obce. 

 

Uznesenie č. 31/2021 :   

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. 3 k Zásadám o úhradách za poskytované služby obcou Nandraž. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       
 

K bodu 8.  Určenie platu starostky obce: 

 

Uznesenie č. 32/2021 

  

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 starostke 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 a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 30 % mesačne t. j.  plat 

1519,75  €  s účinnosťou odo dňa 01.01.2022. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

 

K bodu 9. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2021 starostkou obce. 

 

Uznesenie č. 33/2021 :   

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. 5/2021 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 5/2021 starostkou obce. 

 

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

                       proti :          0        
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                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie návrhu Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2021 rozpočtovým, opatrením č. 

6/2021 a Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2021 

 

Uznesenie č. 34/2021 :   

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. 6/2021. 

b) schvaľuje 
Zmenu  rozpočtu Obce Nandraž na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0  

      

c) prejednanie návrhu kúpy nehnuteľnosti Budova č. 23 od vlastníka Evanjelická cirkev a. v. 

Nandraž 

 

Uznesenie č. 35/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti Budova č. 23 od vlastníka Evanjelická cirkev a. v.  Nandraž vo výške 5400,00 EUR  

a zároveň poveruje starostku obce zabezpečiť predmetnú kúpu nehnuteľnosti. 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

 

K bodu 10. Rôzne záležitosti: 

Starostka obce informovala poslancov o výzve na rekonštrukciu ciest v obci. Dňa 16.12.2021 je 

naplánované stretnutie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde 

po preštudovaní zmluvy sa rozhodne o podpise zmluvy. Práce na rekonštrukcii sú naplánované 

na 1.polovicu roku 2022. 

Ďalej informovala o pláne rekonštrukcie budovy obecného úradu, čaká sa na vypracovanie 

projektu, ktorý je potrebný na stavebné konanie a ďalšie konania, potrebné k zmene charakteru 

budovy. 

Naplánovaná je aj rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý sa už tiež zakresľuje projektantom.  

Starostka obce zbilancovala pracovný rok v obci a informovala o ďalších najbližších plánoch. 

 

       K bodu 11. Záver: 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1630  hod. 
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Zapísal:   ..............................................    

                  Peter Požga                                                                                              

     

 

                                                                                                                  Mgr. Martina Mišanková 

                                                                                                                  starostka obce 
Overovatelia:  

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

              Karol Mikuš st.                                                                            Božena Laciaková 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


