
UZNESENIA  PRIJATÉ  NA  5. RIADNOM  ZASADNUTÍ OZ konaného dňa 

26.11.2021 

Uznesenie č.35/2021 

 

OZ obce Nemešany berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Nemešany k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023  

 

Berú na vedomie:                                                                                     3 prítomní poslanci 

 

Uznesenie č.36/2021 

 

OZ obce Nemešany schvaľuje rozpočet obce Nemešany bez programovej štruktúry na 

rok 2022  

a  

berie na vedomie návrh rozpočtu obce Nemešany bez programovej štruktúry na roky 

2023 a 2024  

 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

 

Uznesenie č.37/2021 

 

OZ obce Nemešany schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce Nemešany bez programovej 

štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2022,2023,2024 – platí pre všetky rozpočty 

zostavené od dátumu schválenia obecným zastupiteľstvom. 

 

Za hlasovali:                                                         3 prítomní poslanci                                                                                                               

 

Uznesenie č.38/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje  svojím uznesením udeliť starostke obce oprávnenie 

vykonávať zmeny rozpočtu – v zmysle § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.. 

o obecnom zriadení v z.n.p vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce na 

rok 2022 starostom obce v nasledovnom rozsahu:  

1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.39/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Obce Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska s účinnosťou od 

13.12.2021 

Za hlasovali:                                                                                          3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.40/2021 



OZ obce Nemešany schvaľuje Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Obce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Nemešany s účinnosťou od 01.01.2022. 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.41/2021 

OZ obce Nemešany berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce  

a 

OZ obce Nemešany schvaľuje zmenu rozpočtu podľa priloženého rozpisu 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.42/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2020/2021 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.43/2021 

OZ obce Nemešany berie na vedomie 

a) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. r. 

2020/2021 

b) Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022 

Berú na vedomie:                                                                                      3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.44/2021 

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

obce k 26.11.2021 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.45/2021 

OZ obce Nemešany  

a) prerokovalo návrh mimoriadnych odmien poslancom OZ obce Nemešany za rok 2021 

b) schvaľuje mimoriadne odmeny poslancom OZ obce Nemešany za rok 2021 v zmysle 

článku 3, ods. 3. Zásad odmeňovania poslancov v Obci Nemešany takto: Mgr. Lucia 

Kandrová 33,35 €, Ing. Michal Zahurančík 33,35€ a Michal Kohút 33,35 € za splnenie 

mimoriadnych úloh – výpomoc pri organizovaní MDD v júni 2021,  práce na regulácii 

potoka, roznášanie balíčkov do domácností. 

Za hlasovali:                                                                                               3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.46/2021 

OZ obce Nemešany berie na vedomie informácii o realizácii projektu „Autobusové 

zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“. 



Berú na vedomie:                                                                                      3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.47/2021 

OZ obce Nemešany berie na vedomie, že na základe o zmluve o výpožičke bolo DZH 

obce Nemešany pridelené vozidlo IVECO CAS 15 

Berú na vedomie:                                                                                     3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.48/2021 

OZ obce Nemešany berie na vedomie, informáciu starostky obce o podpise zmluvy na 

realizáciu projektu Náučný chodník pestovania bylín na rok 2021. Realizácia má 

prebehnúť do 06/2022. 

Berú na vedomie:                                                                                     3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.49/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje zakúpenie 3 ks bezpečnostné dopravné zrkadlo  

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.50/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje zakúpenie mikulášskych balíčkov v počte 94 detí, hodnota 

3€ na 1 dieťa 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.51/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje zakúpenie vianočných ozdôb v počte 150 ks pre všetky 

domácnosti v obci 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.52/2021 

OZ obce Nemešany schvaľuje zakúpenie 2 ks pouličné lampy na doplnenie verejného 

osvetlenia 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

 

 

V Nemešanoch dňa  26.11.2021  

 

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

 

Overovatelia:  Ing. Michal Zahurančík                           ...............................                                    

   

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

 

Prítomní poslanci: 

Michal Kohút                   ........................................... 



 

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

                          Mária Gallovičová 

                        starostka obce 


