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Zápisnica č. 1 
z  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nandraž,  

konaného dňa 28.11.2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Martina Mišanková, starostka obce  

                             Poslanci : Ivan Poliak ml., Karol Mikuš, Milan Šmidt st., Ivan Poliak st., Milan 

Šmidt ml.                           

Ďalší prítomní: Lýdia Fandáková, hlavný kontrolór obce 

                                              

       PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Určenie overovateľov zápisnice 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

10. Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva  oprávneného  zvolávať  a  viesť  

      zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

12. Určenie platu starostu obce   

13. Návrh  plánu  kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na  II. polrok 2022 a na I.  

polrok 2023 

14. Návrh  rozpočtu  Obce  Nandraž  na  roky  2023 – 2025  a  stanovisko   hlavného   

kontrolóra 

15. Zmeny a doplnky č. 1  Všeobecne  záväzného  nariadenia   o  miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

16. Prejedanie Kúpnej zmluvy – nehnuteľnosť Budova č. 23 od vlastníka Evanjelická  

cirkev a. v. Nandraž 

17. Organizačné záležitosti 

18. Rôzne záležitosti 

19. 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 5  a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa zápisnice: 

Zapisovateľ:  Ivan Poliak ml. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)        

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          
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K bodu 3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce: 

Starostka obce informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce uskutočnených 

dňa 29.októbra 2022. 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií: 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

konštatuje, že 

novozvolená starostka obce Mgr. Martina Mišanková zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0   

        

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 3/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž  

konštatuje, že 

poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Milan Šmidt st., Ivan Poliak ml., Karol Mikuš, Milan Šmidt ml., Ivan Poliak st. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu: 

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)                 

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0          

 



 

 3 

K bodu 7. Určenie overovateľov  zápisnice: 

 

Overovatelia zápisnice: Karol  Mikuš, Milan Šmidt ml. 

  

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0                                                 

 

K bodu 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

schvaľuje  

program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

      

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu: 

Starostka obce informovala, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ivan Poliak ml. 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ivan Poliak ml. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva: 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

poveruje 

poslanca Ivan Poliak st. zvolávaním a vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 Hlasovanie:    za:                                        5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     
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K bodu 11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov: 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

A.  zriaďuje 

komisie, a to komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a  na vybavovanie 

sťažností v podmienkach obce, komisia ochrany verejného poriadku 

 B.  volí 
 1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a na vybavovanie sťažnosti  

     predseda  Milan Šmidt st. 

     členovia   Karol Mikuš, Milan Šmidt ml. 

 2. komisia ochrany verejného poriadku  

     predseda  Ivan Poliak st. 

    členovia    Milan Šmidt st., Ivan Poliak ml.  

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)               

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0       

 

K bodu 12.  Určenie platu starostu obce: 

 

Uznesenie č. 9/2022 

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. 2021 a 

násobku 1,65 a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 30% mesačne t. j.  plat 

1624,19 €  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)      

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 a na I. 

polrok 2023: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 a na I. polrok 2023 

predložila Lýdia Fandáková. 

 

Uznesenie č. 10/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 18 f ods.1 písm. b   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

schvaľuje 

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

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  na I. polrok 2023. 
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Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)            

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 14. Návrh - Rozpočet Obce Nandraž na roky 2023-2025 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2023-2025. 

Návrh  –  Rozpočet    Obce     Nandraž    na   roky   2023-2025  predložila    starostka     obce 

a stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2023-2025 – predložil hlavný kontrolór 

obce. 

 

Uznesenie č. 11/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

a) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu Obce Nandraž na roky 2023 – 2025. 

b) schvaľuje 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2023 (príjmová časť 88869,00 €, výdavková časť 88869,00 €) 

c) berie na vedomie 

Rozpočet Obce Nandraž na rok 2024 (príjmová časť 90869,00 €, výdavková časť 90869,00 €) 

a na rok 2025 (príjmová časť 92969,00 €, výdavková časť 92969,00 €). 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)      

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0     

 

K bodu 15. Návrh – Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálna odpady a drobné stavebné odpady. 

Návrh   -   Zmeny   a   doplnky   č.  1  Všeobecne   záväzného  nariadenia   o  miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

schvaľuje 

Zmeny  a  doplnky  č.  1  Všeobecne   záväzného  nariadenia   o  miestnych  daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)      

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

  

K bodu 16. Návrh – Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – 

Budova súpisné číslo 23: 

Návrh – Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam Budova súpisné číslo 23 

predložila starostka obce. 
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Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

schvaľuje 

Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ktorej predmetom je kúpa 

nehnuteľnosti budova so súpisným číslom 23, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 136 vo 

výmere 616 m2, druh pozemku – zastavané plochy a  nádvoria, druh pozemku – záhrada 

nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 135 vo výmere 674 m2, katastrálne územie Nandraž, 

zapísané na liste vlastníctva č. 214 v sume 5400 EUR, od Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. 

na Slovensku Nandraž.    

   

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)      

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

K bodu 17. Organizačné záležitosti: 

   a) prejednanie  Zmeny rozpočtu Obce Nandraž na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – 

schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2022 starostkou obce. 

 

Uznesenie č. 14/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Nandraž 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

berie na vedomie 

Zmenu rozpočtu Obce Nandraž na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – schválené 

rozpočtové opatrenie č. 5/2022 starostkou obce. 

 

Hlasovanie:    za:                                         5 (Šmidt st., Poliak ml., Mikuš, Šmidt ml., Poliak st.)      

                         proti :                                   0         

                         zdržal sa:                              0        

                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

K bodu 18.  Rôzne záležitosti: 

Starostka obce informovala poslancov o stave žiadosti o dotáciu -  Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného úradu v obci Nandraž v programe L8: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov 2022. Žiadosť bola schválená do zásobníka na 

Environmentálnom fonde. 

Starostka obce informovala o plánovaných kultúrno – spoločenských akciách.  

Dňa 9.decembra 2022 sa uskutoční stretnutie s Mikulášom. Dňa 17. decembra 2022 sa uskutoční 

vianočné posedenie s dôchodcami. 

Pán Ivan Poliak ml. pripomenul, že bude potrebné zistiť stav ihličnatých stromov na cintoríne 

a posúdiť ich stav. 

 

K bodu  19. Záver 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 1800  hod. 
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Zapísal: .......................................... 

                     Ivan Poliak ml. 

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                 Mgr. Martina Mišanková    

                                                                                                                     starosta obce 

 

Overovatelia: 

                                        

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

           Karol Mikuš                                                                       Milan Šmidt ml. 


