
1 

 

Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nandraž 

 konaného dňa 30.09.2022 

_________________________________________________________________ 
 

Prítomní:           Mgr. Martina Mišanková, starostka obce 

                              Poslanci: Peter Požga, Karol Mikuš, Božena Laciaková, Erika Anderková 

  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 VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  4.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  5.    Kontrola plnenia uznesenia 

  6.    Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2022 

  7.    Voľba hlavného kontrolóra Obce Nandraž     

  8.    Organizačné záležitosti 

  9.    Rôzne záležitosti 

10.    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 Karolovi Mikušovi, r. 1997 zanikol mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva zmenou trvalého pobytu mimo územia obce. Na uvoľnený mandát 

podľa výsledkov volieb nastupuje p. Erika Anderková ako náhradník – počet hlasov získaných 

vo voľbách v r.2018 – 47. 

Starostka obce prečítala znenie sľubu poslanca. Náhradník za poslanca p. Erika Anderková 

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

Uznesenie č. 53/2022 :   

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 Karola Mikuša, r. 1997 podľa § 25 ods. 2 písm. f) zákona 

SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmenou trvalého pobytu 

mimo územia obce 

b) konštatuje, že 

pani Erika Anderková dňa 30.09.2022 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 

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

 

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

                         proti :          0         

                         zdržal sa:     0        

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

 

Uznesenie č. 54/2022:    

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž  

schvaľuje 

program VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Požga, Mikuš, Laciaková, Anderková)              
                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

Zapisovateľ:  Peter Požga             

Overovatelia zápisnice: Božena Laciaková, Erika Anderková 

 

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

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    1     (Anderková) 

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5. Kontrola uznesenia: 

Uznesenia č. 40/2022 až 52/2022 zo  VI. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.06.2022 boli  splnené.   

 

 Uznesenie č. 55/2022:    

 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 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

 Hlasovanie:   za:              4 ( Požga, Mikuš, Laciaková, Anderková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2022: 

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2022 predložila Irena Gužáková, hlavný kontrolór 

Obce Nandraž. 

 

Uznesenie č. 56/2022 :   

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. 1/2022. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Požga, Mikuš, Laciaková, Anderková)               

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       
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                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Voľba hlavného kontrolóra Obce Nandraž: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra sa konalo na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač Lýdia Fandáková, Gemerský 

Milhosť 22. Každý poslanec obdŕžal hlasovací lístok. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 4, 

počet platných hlasov bolo 4. Na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž  

bola Lýdia Fandáková zvolená do funkcie kontrolóra obce na obdobie od 25.10.2022 do 

24.10.2028.  

 

Uznesenie č. 57/2022 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

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

a) konštatuje, že  

podmienky uvedené vo vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór 

obce“ boli splnené,  

b) berie na vedomie 

výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž na funkčné obdobie 2022– 2028, 

c) konštatuje, že 

na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Nandraž bola p. Lýdia Fandáková 

zvolená do funkcie hlavného kontrolóra na obdobie od 25.10.2022 do 24.10.2028, 

d) poveruje 

starostku obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom obce. 

 

Hlasovanie:   za:              4 ( Požga, Mikuš, Laciaková, Anderková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Organizačné záležitosti: 

    

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 4/2022 starostkou obce. 

 

Uznesenie č. 58/2022 :   

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 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 4/2022 starostkou obce. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Požga, Mikuš, Laciaková, Anderková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

b) prejednanie  – kroniky Obce Nandraž - Prvopis kroniky Obce Nandraž  rok 2021 predložila 

starostka obce. 

 

Uznesenie č. 59/2022 :   
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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 2021. 

 

Hlasovanie:   za:               4 ( Požga, Mikuš, Laciaková, Anderková)                 

                       proti :          0        

                       zdržal sa:    0       

                       neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Rôzne záležitosti a diskusia: 

 

Starostka poďakovala hlavnej kontrolórke pani Gužákovej za 18 rokov spolupráce. 

Ďalej informovala o pripravovaných projektoch – Zníženie energetickej náročnosti budovy 

obecného úradu, Terénne úpravy nádvoria pri Obecnom úrade, Príprava projektovej 

dokumentácie budovy Kultúrneho domu v obci, Pokračovanie v údržbových prácach na 

obecnom vodovode – výmena prípojok, oprava poklopov, označenie hydrantov atď., Oplotenie 

oddychovej zóny pred OÚ – bude sa podávať žiadosť na VÚC BBSK. 

Starostka informovala o situácii rodiny Donovej, ktorá býva v náhradnom dočasnom bývaní 

v unimobunke, ktorá je v dezolátnom stave. Bude potrebné riešiť tento problém v spolupráci 

s RIS. 

 

       K bodu 10. 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:  

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

             Božena Laciaková                                                                       Erika Anderková 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


