
UZNESENIA  PRIJATÉ  NA  4. RIADNOM  ZASADNUTÍ OZ konaného dňa 

27.08.2021 

Uznesenie č.25/2021 

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021, bez 

pripomienok. 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.26/2021 

OZ obce schvaľuje prijatie úveru vo výške 112 711 € Obecné zastupiteľstvo v 

Nemešanoch podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce  

s c h v a ľ u j e prijatie úveru vo výške   112 711 EUR, 

 ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 

„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,  s možnosťou 

prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 

termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu : 

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

s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z 

fondov Európskeho spoločenstva formou refundácie.  

Za hlasovali:                                                         3 prítomní poslanci                                                                                                               

Uznesenie č.27/2021 

OZ v Nemešanoch schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 10 866 EUR, na 

kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Autobusové zastávky v obci Nemešany – 

výstavba a rekonštrukcia I. etapa“ 

Za hlasovali:                                                                                            3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.28/2021 

OZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu v roku 2021 v súvislosti s realizáciou stavby „ regulácia 

potoka“ podľa priloženej prílohy.  

Za hlasovali:                                                                                          3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.29/2021 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu v súvislosti s realizáciou projektu „ Autobusové zastávky 

v obci Nemešany – rekonštrukcia a výstavba I. etapa“ a to zvýšenie príjmu rozpočtu + 

123 577,00 EUR a zvýšenie na kapitálový výdavok +123 577,00 EUR 

Za hlasovali:                                                                                             3 prítomní poslanci 

 



Uznesenie č.30/2021 

OZ berie na vedomie 3 rozpočtové opatrenia starostky kde sa presunom rozpočtových 

prostriedkov nemenia celkové príjmy a celkové výdaje rozpočtu. 

Berú na vedomie:                                                                                       3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.31/2021 

OZ berie na vedomie stav finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce k 27.08.2021 

Berú na vedomie:                                                                                      3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.32/2021 

OZ berie na vedomie informáciu o liste SAD, SNV aby vyzvali občanov na 

pripomienkovanie k zmene autobusovej dopravy, ktorá sa uskutoční v decembri 2021.  

Berú na vedomie:                                                                                      3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.33/2021 

OZ schvaľuje výšku nájmu za predajňu potravín, č. d. 33, od budúceho roka vo výške 

100 EUR, ktoré budú zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2022 

Za hlasovali:                                                                                               3 prítomní poslanci 

Uznesenie č.34/2021 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu v roku 2021 v súvislosti s výdavkami obce na poplatky 

Mestu Levoča – Spoločnému stavebnému úradu za vykonané úkony súvisiace s výkonom 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a to navýšenie 

príjmu v sume + 400 EUR a výdavok v sume – 400 EUR. 

Za hlasovali:                                                                                               3 prítomní poslanci 

 

V Nemešanoch dňa  27.08.2021  

 

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

 

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

   

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

 

 

Prítomní poslanci: 

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

 

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

                          Mária Gallovičová 

                        starostka obce 


