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ROK 2021 

Úvod 

  Rok 2021 bol náročným rokom pre našu obec, nakoľko dňa 13.1.2021 nás navždy opustil 

starosta obce pán Ing. Marian Laciak vo veku nedožitých 67 rokov  

a týmto zanikol mandát starostu. Od 14.1.2021 plnil úlohy starostu obce v plnom rozsahu zástupca 

starostu obce  Ján Klimo. Dňa 15.5.2021 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí – 

Nové voľby starostu. Za starostku obce bola zvolená Mgr. Martina Mišanková, ktorá sa ujala 

funkcie dňom 21.05.2021.  

Aj v tomto roku sme bojovali s pandémiou ochorenia COVID-19. Núdzový stav na území SR bol 

vyhlásený od 25.11.2021 na 90 dní. Proti pandémii sa začalo očkovať a situácia sa trochu 

upokojila. 

 

Samospráva obce a rozpočet obce 

Starostkou obce bola Mgr. Martina Mišanková. Pracovníčkou bola pani Helena Zimanová. 

Starostka obce aj pracovníčka zodpovedne a svedomito pristupovali k svojej práci a  plneniu 

rôznych úloh. Starostka obce spolupracovala s poslancami OZ a všetky vzniknuté problémy sa 

riešili na zastupiteľstve. Obecné zastupiteľstvo  zasadalo 7 krát do roka. Riešili  sa tu požiadavky  

i sťažnosti od občanov a starostka pravidelne informovala poslancov o aktuálnom dianí v obci. 

V danom období zasadala komisia na ochranu verejného záujmu a inventarizačná komisia. 

V rámci aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a menších obecných služieb v obci sa 

vykonali tieto práce: čistenie obecných ciest, priekop verejných priestranstiev, kosenie cintorína, 

ihriska a verejných priestranstiev, čistenie miestneho potoka, 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 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 89593,00 119043,00 254424,10 213,72 

z toho :     

Bežné príjmy 79593,00 96232,00 102103,91 106,10 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 140078,21 0,00 

Finančné príjmy 10000,00 22811,00 12241,98 53,67 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
žiadne žiadne žiadne žiadne 

Výdavky celkom 89593,00 119043,00 103402,48 86,86 

z toho :     
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Bežné výdavky 79593,00 96232,00 91160,50 94,73 

Kapitálové výdavky 10000,00 22811,00 12241,98 53,67 

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 151021,62 - 

Vylúčenie z prebytku - - 140078,21 - 
Upravené 

hospodárenie obce 
- - 10943,41 - 

 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 10943,41 EUR bol použitý na tvorbu rezervného 

fondu za rok 2021. 

 

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 od ost. subjektov verejnej správy- 

Mikroregión Magnezit Lubeník na akciu, príjem z náhradného poistného plnenia – náhrada škody, 

z dobropisov, vratky z ročného zdravotného poistenia. 

Transfery: Obec prijala bežný transfer z ÚPSV a R Revúca  na zabezpečenie realizácie aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby, bežný 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, bežný 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 bežný transfer na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Obec prijala 

účelovo určenú dotáciu vo výške 2250,00 EUR z Banskobystrického samosprávneho kraja na 

projekt – oprava záhradného domčeka na cintoríne. Obec prijala bežný transfer zo Štatistického 

úradu SR vo výške 2319,90 EUR na úhradu preneseného výkonu ŠS pri príprave, priebehu 

a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov. Obec prijala účelovo určenú dotáciu vo výške 

140078,21 EUR na projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nandraž – kapitálový 

transfer. 

 Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrilo technické zhodnotenie stavby – 

Rekonštrukcia nehnuteľnosti Budova súpisné číslo 25 v miestnostiach pre spoločenské podujatia – 

montáž obkladov vnútorných stien, montáž podláh z keramických dlaždíc, osadenie oceľovej 

zárubne, škárovanie a sadrokartónový podklad, vnútorná omietka stien a maľovanie, montáž 

kazetového stropu, pre predajňu - rozvod kúrenia, rekonštrukciu sociálnych zariadení.   

Voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Dňa  15. mája  2021 sa konali nové Voľby do orgánov samosprávy obcí – voľby starostu obce. 
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Zapisovateľom miestnej volebnej komisie: Helena Zimanová 

Predsedom miestnej volebnej komisie: Milan Šmidt st. 

Podpredsedom miestnej volebnej komisie: Daniela Piliarová 

 

Členovia miestnej  volebnej komisie:   Zuzana Medveová 

                                                               Viera Šmidtová 

                                                               Janka Kubusová                                                                                                                         

V obci sa zistili tieto výsledky: 

Počet volebných obvodov.............................................................................1   

                     

Počet volebných okrskov ..............................................................................1                                                                         

                                                                                                                

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku ................................1                                                    

                 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov .......................................186             

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..........................................125                                    

                                                  

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .......................................................125                 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

do obecného zastupiteľstva .......................................................................  ___ 

                                            

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť ..........................................................___ 

Počet zvolených poslancov .........................................................................___   

                             

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

 starostu obce ............................................................................................123 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce: 

1.  Ľubica Brindzáková                                                                               35 

2.  Martina Mišanková, Mgr.                                                                      88 

 

Za starostu obce Nandraž bola zvolená Martina Mišanková, Mgr. bez politickej príslušnosti. 

 

Činnosť podnikov  

V obci funguje jedna predajňa potravín:  

Dňa 30.04.2021 ukončila svoju prevádzku predajňa potravín - Rozličný tovar Ing, Marian Laciak. 

Od 01.05.2021 začala svoju prevádzku predajňa potravín – Marek Urban MSI. 

Nachádza sa tu aj firma na spracovanie dreva:  Marek Mišanko – Drevoslužby. 
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Školstvo 2021 
 

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

Micskiová, pedagogickou asistentkou pani Hozová a školníčkou bola pani Katarína Štrompová. 

Prevádzka škôlky bola poldenná.  

 

Zoznam detí, ktorí dochádzali do materskej školy v Rákoši: Irena Anderková, Lukrécia 

Brindzáková, Vojtech Dono, Barnabáš Kótai, Nikolas Kótai, Tobias Kótai,Viktor Michal Piliar, 

Sebastián Zubaj  

Základnú školu s materskou školou  v Jelšave  začali od septembra 2021 navštevovať: Marko 

Anderko, Sebastián Kótai, Kristián Mušuka. 

  

 Zmeny v počte obyvateľov 

Počet obyvateľov k 31.12.2021 bol  269 (deti od narodenia až do 18 rokov veku – 85, dospelé 

osoby nad 18 rokov veku 184).  

Od 1. júna 2020 do 31. marca 2021 prebiehalo aj v našej obci sčítanie domov a bytov. Sčítanie 

bolo po prvý krát integrované a plne elektronické. Od 15. februára 2021 do 31. marca prebehlo 

samo sčítanie obyvateľov. Každý obyvateľ sa mohol sčítať elektronicky. Od 3. mája do 13. júna 

prebiehalo sčítanie obyvateľov, ktoré bolo zabezpečené asistentom sčítania (pomocou tabletu) 

alebo stacionárne na Obecnom úrade v Nandraži. Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 

2021 Štatistický úrad zverejní v roku 2022.  

Narodenie :  Mateo Čonka, Sofia Bobovičová, Róbert Brindzák, Brian Kótai, Emily Brindzáková,  

                      Denis Anderko 

Úmrtie:         Ing. Marian Laciak , Dušan Brzáč, Darina Kótaiová, Helena Kótaiová 

 

Na trvalý pobyt sa prihlásili:        Natália Poliaková            – Nandraž 62 

                                                         Jana Poliaková                 – Nandraž 62 

                                                         Juraj Nikitinskij               – Nandraž 17 

                                                         Marek Milko                    – Nandraž 71 

                                                         Vladimír Očenáš ml.        – Nandraž 59 

                                                          

Z trvalého pobytu sa odhlásili :     Jana Goštánová, Mgr.     – Nandraž 30 

                                                          Dáša Procházková           – Nandraž 53 

                                                          Alexandra Procházková  – Nandraž 53 

                                                          Vladimír Procházka        – Nandraž 53 

                                                          Róbert Procházka            – Nandraž 53 

                                                          Emily Brindzáková         – Nandraž 61 

                                                          Mária Brindzáková         – Nandraž 61 

                                                          Patrik Brindzák               – Nandraž 61 

                                                          Michal Brindzák             – Nandraž 61 

                                                          Ľubica Brindzáková        – Nandraž 61 

                                                          Stanislav Brindzák          – Nandraž 61 

                                                          Martin Havran                 – Nandraž 32                                                                                                                        
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Nezamestnanosť v obci: K 31.12.2021 bolo evidovaných 36 uchádzačov o zamestnanie  (z toho 

žien 22), čo predstavuje 13,39 % z celkového počtu obyvateľov obce a 21,18 % 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 veriace z našej obce.  

 

Práca zboru pre občianske záležitosti 

Uvítanie do života:   Liana Gaňová 

                                  Andrej Dono  

                                  Daniela Donová 

 

Občianske obrady:   Darina Kótaiová                             

 

Životné jubileá:        Margita Bergelová      75 rokov   

                                  Marta Mišanková       70 rokov 

                                  Gisela Čonková         70 rokov 

                               

Kultúra 

 

Dňa 03.07.2021 sa konal športový deň pre všetky deti obce Nandraž. Deti sa zapájali do 

športovo-zábavných súťaží, vyskúšali si maľovanie na tvár. Pre deti od 10 – do 15 rokov bola 

pripravená streľba zo vzduchovky, pre menších mini disco. Všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaží 

mohli získať hodnotné ceny. Počas dňa sa deti mohli občerstviť kofolou a rôznymi dobrotami. 

Dňa 30.08.2021 pri príležitosti SNP sa konalo kladenie venca k pomníku padlým z I. a II. 

svetovej vojny. Účastníci sa presunuli k pomníku padlým, kde si prítomní vypočuli príhovor 

starostky obce Mgr. Martiny Mišankovej a zúčastneným sa prihovorila aj pani Etela 

Podhorányová a pani Zuzana Medveová. 

Dňa 29.10.2021 sa deti z obce zúčastnili  „Stretnutia strašidiel“ (Halloween), prezlečené 

boli v strašidelných kostýmoch a pochod strašidiel prešiel ulicami obce. Súčasťou tejto akcie bola 

výstava vyrezávaných tekvíc. Počas celého týždňa mohli deti priniesť vyrezávanú tekvicu do 

priestorov obecného úradu, kde boli súčasťou jesennej výzdoby v obci. V závere týždňa boli 

šikovní účastníci odmenení peknými cenami. 

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 13.12.2021. 

Dňa 14.12.2021 sa rozsvietil vianočný stromček a zároveň sa konalo stretnutie pri 

stromčeku s Mikulášom a jeho družinou spojené s odovzdávaním mikulášskych balíčkov. 
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Počasie 2021 

V roku 2021 sa začalo prejavovať sucho. Mesiace február a marec boli chladné a veterné. 

Najteplejšia noc v histórií Slovenska bola z  8. júla na 9. júla 2021. Vianočné sviatky boli 

zasnežené. 

                                                                                                                                              

                                                                                                               Helena Zimanová 

                 kronikárka obce 

 

 

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2022,  uznesením č. 

59/2022.                                                            

 

      

 

 

 

 

 

 


