
UZNESENIA  PRIJATÉ  NA  3. RIADNOM  ZASADNUTÍ OZ konaného dňa 

24.06.2022 

 

Uznesenie č.24/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nemešany za rok 2021 

Berú na vedomie:                                                                                    4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.25/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje Záverečný účet obce Nemešany 

a celoročné hospodárenie bez výhrad 

Za hlasovali:                                                                                           4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.26/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 14092,52 EUR. 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.27/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje Individuálnu výročnú správu obce 

Nemešany za rok 2021 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.28/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany určuje v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 

Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 

budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.29/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany určuje v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov päť poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Nemešany na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.30/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia 

povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Nemešany na celé 

funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu na úväzok 56,25%. 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 



Uznesenie č.31/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostu a 

to:  

a) zo dňa 20.05.2022  

b) zo dňa 25.05.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje  

a. zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu 

b. čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 12 683,30 € na splátku 

bankového úveru 

c. príjem z rezervného fondu v sume 12 683,30 €, príjmová časť   

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.32/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany berie na vedomie stav finančných prostriedkov 

na všetkých účtoch obce k 24.06.2022 

Berú na vedomie:                                                                                   4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.33/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje nákup 10 ks kompostérov z dotácie 

z Environmentálneho fondu 

Za hlasovali:                                                                                           4 prítomní poslanci 

 

V Nemešanoch dňa  24.06.2022  

 

 

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

 

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

    

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

 

Prítomní poslanci: 

Miroslav Markovič                   ........................................... 

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

 

                                                                                  

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  


