
UZNESENIA  PRIJATÉ  NA  2. RIADNOM  ZASADNUTÍ OZ konaného dňa 

05.05.2021 

 

Uznesenie č.7/2021 

OZ schvaľuje zmenu programu a doplňujúce body 2. riadneho zasadnutia  

Za hlasovali:                                                        4 prítomní poslanci                                                                                                               

Uznesenie č.8/2021 

OZ schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 polrok 2021 

Za hlasovali:                                                                                            4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.9/2021 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu, podľa priloženej prílohy 

Za hlasovali:                                                                                    4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.10/2021 

OZ berie na vedomie 1. správu kontrolórky obce, Správa o výsledku kontroly č. 

1/NPKČ/2020 kontrola plnenia uznesení OZ v Nemešanoch, schválených v I. polroku 

2020 

Berú na vedomie:                                                                                     4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.11/2021 

OZ berie na vedomie 2. správu kontrolórky obce, Správa o výsledku kontroly č. 

2/NPKČ/2020 kontrola zverejňovania informácií ( zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Berú na vedomie:                                                                                      4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.12/2021 

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

s účinnosťou od 01.01.2021 

Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.13/2021 

OZ prerokovalo plat hlavnej kontrolórke obce Nemešany Ing. Lívie Suchej – prepočet 

podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za 

rok 2020 a tento schvaľuje bez pripomienok poslancov OZ v Nemešanoch v zmysle 

predlohy od roku 2021 

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.14/2021 

OZ berie na vedomie stav finančných prostriedkov na účtoch obce k 05.05.2021 



Berú na vedomie:                                                                                       4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.15/2021 

OZ schvaľuje zhotoviteľa – firmu ASMON s.r.o., Humenné podľa schváleného rozpočtu 

regulácia potoka pokračovanie úsek od mosta p. Kohút – smer do Rokyca a to 

v prípade, že budú použité staré aj zakúpené nové dlažobné kocky 

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.16/2021 

OZ berie na vedomie informáciu starostky obce ohľadom zaslanej verejnej vyhlášky – 

Krajský pamiatkový úrad „ Zalužany“ vyhlásenie za NKP 

Berú na vedomie:                                                                                      4 prítomní poslanci 

Uznesenie č.17/2021 

OZ vyjadruje súhlasné stanovisko k žiadosti ENERPRO, s.r.o. Košice – výmena 

nevyhovujúcich stĺpov v obci 

Za hlasovali:                                                                                              4 prítomní poslanci 

 

 

 

V Nemešanoch dňa  05.05.2021  

 

 

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

 

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

   

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

 

Prítomní poslanci: 

Mgr. Michal Zahurančík   ........................................... 

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

 

 

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

                Mária Gallovičová 

            starostka obce  
 

 


