
UZNESENIA   

PRIJATÉ  NA  4. RIADNOM  ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

NEMEŠANY, KONANÉHO DŇA 22.05.2020 

 

Uznesenie č.14a)/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje za hlavnú kontrolórku obce Nemešany 

Ing. Líviu Suchú na obdobie 6 kalendárnych rokov od 1.6.2020 do 31.05.2026.  Úväzok 

hlavného kontrolóra obce je 0,10. 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.14b)/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce 

Nemešany v roku 2020 vo výške 126,00 € v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov, s platnosťou od 01.06.2020. Úväzok hlavného 

kontrolóra obce je 0,10. 

Uznesenie č.14c)/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej 

a podnikateľskej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemešany. 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.15/2020 

OZ schvaľuje verejne obstarávanie a prípravu žiadosti na autobusovú zastávku pred 

bytovými domami podľa vyhlásenej výzvy.  

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.16/2020 

OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o stave finančných prostriedkov na 

všetkých finančných účtoch obce. 

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.17/2020 

OZ schválilo zmenu rozpočtu 2020, ktorá tvorí samostatnú prílohu.  

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.18/2020 

OZ berie na vedomie informáciu starostky obce ohľadom zriadenia predajne potravín 

v obci. 

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

 



Uznesenie č.19/2020 

OZ schvaľuje použitie príjmovej časti za odpredaj pozemkov od p. Mačáka a p. 

Krempaského použiť vo výdajovej časti rozpočtu na zriadenie vodnej stavby studňa 

v budove s.č. 33. 

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.20/2020 

OZ schvaľuje žiadosť SPF o bezodplatný prevod pozemku na verejnoprospešnú stavbu 

skateabordovú dráhu pre mládež.  

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

 

Uznesenie č.21/2020 

OZ berie na vedomie informácie starostky obce ohľadom otvorenia materskej školy     

od 1.6. 2020 za dodržania prísnych hygienických nariadení.  

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.22/2020 

OZ berie na vedomie informáciu starostky obce ohľadom zamestnávanie v obci.  

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.23/2020 

OZ schvaľuje vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách v mesiacoch jún, júl, 

august 2020 z dôvodu šetrenia.  

Za hlasovali:                                                                                          4 prítomní poslanci 

 

 

V Nemešanoch dňa  22.05.2020  

 

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

  

 

 

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

    

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

 

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka  obce 


