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Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.06.2022 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Mgr. Martina Mišanková, starostka obce 

                              Poslanci: Ivan Poliak, Peter Požga, Božena Laciaková 

   

PROGRAM: 

 

  1.    Otvorenie zasadnutia a kontrola uznášania schopnosti 

  2.    Schválenie programu VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4.    Kontrola plnenia uznesenia 

  5.    Návrh Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra 

  6.    Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok 2021 

  7.    Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

  8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

  9.    Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž 

10.    Organizačné záležitosti 

11.    Rôzne záležitosti 

12.    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 uznášaniaschopné. 

 

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

 

Uznesenie č. 40/2022    

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)              
                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:  Požga Peter             

Overovatelia zápisnice: Poliak Ivan, Laciaková Božena 

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

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

Uznesenia č. 36/2022 až 39/2022 z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.03.2022 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 41/2022    

 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 V. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 Hlasovanie:   za:              3 ( Poliak, Požga, Laciaková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2021 a stanovisko hlavného 

kontrolóra: 

Návrh - Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu Obce Nandraž za rok 2021 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 42/2022 :   

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 2021 

 b) schvaľuje 

     Záverečný účet Obce Nandraž za rok 2021 a celoročné  hospodárenie bez výhrad 

 c) schvaľuje 

použitie  prebytku  v  sume  10943,41 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:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0         

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Individuálna výročná správa Obce Nandraž za rok  2021: 

Individuálnu výročnú správu Obce Nandraž za rok 2021 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 43/2022 :   

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 2021. 

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021: 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021  predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 44/2022 :   

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 2021. 

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 predložila starostka 

obce. 

Uznesenie č. 45/2022 :   

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 2022. 

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Vyhlásenie deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž: 

Návrh – vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra a vyhlásenie – výberové konanie na 

obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“ predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 46/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

vyhlasuje 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž na 30. septembra 2022. 

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2022 starostom obce. 

 

Uznesenie č. 47/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 
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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 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 2/2022 starostom obce. 

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)                 

                       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. 48/2022 :   

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 10943,41 EUR  na  rekonštrukciu nehnuteľnosti Budova 

súpisné číslo 25. 

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)         

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0    

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   c) prejednanie  Návrhu  Zmeny rozpočtu  Obce Nandraž  na  rok  2022 rozpočtovým opatrením 

č. 3/2022 – predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 49/2022 :   

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 

2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022“. 

b) schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

 

Hlasovanie:   za:               3 ( Poliak, Požga, Laciaková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

d) prejednanie Návrhu na počet poslancov Obce Nandraž na celé nasledujúce volebné obdobie 

2023 – 2026 - predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 50/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

určuje 
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v súlade s § 11 ods. 3  zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2023-2026 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Nandraži - 5 poslancov. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

e) prejednanie Návrhu  na  určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu  Obce  Nandraž  na  celé 

nasledujúce volebné obdobie 2023-2026 - predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 51/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2023-2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu Obce Nandraž takto: v rozsahu 0,63, t. z. 5 hodín denne.   

 

Hlasovanie:   za:               3 (Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

f) prejednanie prijatia úveru vo výške – 23000,00 EUR, predložená ponuka financovania z Prima 

banka Slovensko, a. s. Žilina - čerpanie úveru na kapitálové (investičné) výdavky alebo na bežné 

(prevádzkové náklady) 

 

Uznesenie č. 52/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

schvaľuje 

prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 23000,00 EUR 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, Žilina za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu 

vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako 

je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou 

a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec 

neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo 

výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Hlasovanie:   za:               3 (Poliak, Požga, Laciaková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 11. Rôzne záležitosti: 

 

Starostka obce informovala prítomných o hasičskej súťaži – previerka pripravenosti, ktorá sa 

uskutoční 2.6.2022 v obci Hucín a na ktorej sa zúčastnia dorastenci z obce Nandraž. 

Starostka obce informovala o príprave projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy 

obecného úradu v obci Nandraž“ -  projekt je pripravený na podanie cez výzvu Envirofondu. 

Starostka obce ďalej oznámila predbežný termín realizácie projektu „Terénne úpravy nádvoria 

obecného úradu“. Práce by sa mali začať v septembri a budú zahŕňať úpravu chodníkov 

k obchodu, k OÚ, bezbariérový prístup k OÚ, položenie zámkovej dlažby, výmenu žľabových 

tvárnic. 

 

       K bodu 12. Záver: 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1630  hod. 

        

   

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

                          Peter Požga                                                                                               

     

 

                                                                                                                  Mgr. Martina Mišanková 

                                                                                                                  starostka obce 
Overovatelia:  

 

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

                Ivan Poliak                                                                                Božena Laciaková 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


