
UZNESENIA  PRIJATÉ  NA  1. RIADNOM  ZASADNUTÍ OZ konaného dňa 

10.02.2022 

 

Uznesenie č.1/2022 

OZ schvaľuje plán zasadnutí na rok 2022 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.2/2022 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce za rok 2022 podľa priloženej prílohy 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.3/2022 

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu zo dňa 01.12.2021 

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2022 zo dňa 20.01.2022 

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu č. 2/2022 zo dňa 03.02.2022 

Berú na vedomie :                                                                                  3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.4/2022 

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok. 

kontrolórky obce  

Za hlasovali :                                                                                         3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.5/2022 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2022 – určenie miesta na vylepovanie plagátov pre voľbami 

Za hlasovali :                                                                                         3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.6/2022 

OZ obce Nemešany berie na vedomie stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch 

obce k 10.02.2022 

Berú na vedomie:                                                                                   3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.7/2022 

OZ schvaľuje zmluvu o prevode pozemkov na Obec – pozemok pod cestou. Na základe 

geometrického plánu č. 21/2021 vypracovaným geodetom Jozefom Chovancom, bola 

odčlenená parcela C KN č. 596/17 - o výmere 206 m 2, vlastník p. Holotňák, dohodnutá 

kúpna cena 1 €. Parcela C KN č. 596/16  - o výmere 37 m 2, vlastník p. Utlák, dohodnutá 

kúpna cena 1 €.  

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.8/2022 



OZ schvaľuje Darovaciu Zmluvu o prevode tabletu do majetku Obce. Tablet bude 

priradený Materskej škole Nemešany. 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.9/2022 

OZ schvaľuje vypínanie verejného osvetlenia 5 hodín v nočných hodinách. 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.10/2022 

OZ schvaľuje spoplatnenie používania posilňovne s návrhom platby pravidelným 

cvičiteľom formou permanentky – 7€/mesiac t.j. za používanie miestnosti, strojov 

a elektrickej energie a s návrhom platby nepravidelným cvičiteľom 0,70 € za jeden vstup 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.11/2022 

OZ neschvaľuje prísediaceho na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi z dôvodu 

nezáujmu členov OZ na Okresnom súde.  

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.12/2022 

OZ schvaľuje za člena riadiaceho výboru Okresného úradu v Levoči zástupkyňu Mgr. 

Luciu Kandrovú. 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

 

V Nemešanoch dňa  10.02.2022  

 

 

Zapísala: Bc. Anna Farkašová                                         .............................. 

 

Overovatelia:  Mgr. Lucia Kandrová                              ...............................                                    

   

  Ing. Michal Zahurančík             ................................                               

 

Prítomní poslanci: 

Michal Kaľavský   ........................................... 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  
 



 


