
UZNESENIA  PRIJATÉ  NA  2. RIADNOM  ZASADNUTÍ OZ konaného dňa 

21.04.2022 

 

Uznesenie č.13/2022 

OZ schvaľuje doplnený program rokovania 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.14/2022 

OZ neschvaľuje zmluvu na šatstvo s firmou Ľubomír Ludvik, Svidník 

Proti hlasovali:                                                                                         4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.15/2022 

Členovia OZ nemajú záujem byť vymenovaný za člena prísediaceho na súde v Spišskej 

Novej Vsi  

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.16/2022 

OZ berie na vedomie list starostky o predlženie realizácie projektu o 1 rok „ Náučný 

chodník pestovania bylín“ 

Berú na vedomie:                                                                                   4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.17/2022 

OZ berie na vedomie informáciu o kolaudácii autobusovej zastávky I. etapy pred 

bytovkami bude 04.05.2022 

Berú na vedomie:                                                                                    4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.18/2022 

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostu a to:  

-  č. 3/2022 zo dňa 28.02.2022  

-  č. 4/2022 zo dňa 11.03.2022 

-  č. 5/2022 zo dňa 18.03.2022 

-  č. 6/2022 zo dňa 22.03.2022 

-  č. 7/2022 zo dňa 30.03.2022 

-  č. 8/2022 zo dňa 20.04.2022 

Berú na vedomie:                                                                                    4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.19/2022 

OZ schvaľuje  

a. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu 



b. čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 8777,38 € na Reguláciu 

potoka. 

c. príjem z rezervného fondu v sume 7569,38 €, príjmová časť a  

d. náučný chodník v sume 26 368 € presun na reguláciu potoka v roku 2022, 

výdajová časť 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.20/2022 

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

obce k 21.04.2022 

Berú na vedomie:                                                                                   4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.21/2022 

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

Berú na vedomie:                                                                                   4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.22/2022 

OZ schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce Nemešany v roku 2022 vo výške 140,00 € v 

súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, 

splatnosťou od 01.01.2022. Úväzok hlavného kontrolóra obce je 0,10. 

Za hlasovali:                                                                                           4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.23/2022 

OZ berie na vedomie, výpočet platu starostky obce Nemešany pri úväzku 0,5625 

s účinnosťou od 01.01.2022 

Berú na vedomie:                                                                                   4 prítomní poslanci 

V Nemešanoch dňa  21.04.2022  

 

 

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

 

Overovatelia:  Michal Kohút             ...............................                                    

    

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

 

Prítomní poslanci: 

Mgr. Lucia Kandrová              ........................................... 

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

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  


